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O eleitor vai
ser atendido

nasempresas

Um.pepino
respeitável

Dó/a,"

Paralelo

Compra(lW3) CR$�98,500

Venda(lW3) CR$705,500

URV

lWL CR$732,18

Poupança

Índicep/ll/03 36,3081%

Casan serve.água de péssima qualidade em Massaranduba q,

Obras estão sónopape ir
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Joinville
reanimou

a torcida.
Página 12

Salário mfnimo

Agosto. CR$ 5.534,00
-:' �I ..... , •

·Seteltlbro.. : " :�CR$'9�606;OO
Outubro CR$12.024,OO

Novernbro CR$15.021,OO

o juiz da 17aZOna Eleitoral,
Carlos Alberto da Rocha, ini
ciou esta semana um trabalho

junto as maiores empresas de

}araßUá_do,S�� .. visando a elabo-
- ràçâo de tttft 'êâlenaãí'iö "de'''
cadastramento de eleitores em

seus locais de trabalho, para
agilizar o documento.
Página 3 O goleiro Leonettifez défesas. brilhantes-e garan!iu o resultado em JoinvilleDezembro CR$18.759,OO

janeiro: CR$32.882,00

Fevereiro CR$42.829,OO

Março CR$.64,79URVs
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NACIONAL"
O Banco que está a seu lido

Em Ribeirão Gustavo, na
propriedade de Alfonso
Tribés. um pepino colhido no

final do mês de fevereiro,
mediu 1,25 metros e pesou
55,5 quilos. A mudafoi
plantada em agosto do ano
passado e só produziu um

úntco fruto, porém de excepci
onal peso e (amanho. O
imenso pepino, pela sua

raridade, ficou em exposição
por vários dias.

,

Tênis de mesa

FME reforça,
•

,

eqUIpe para
ganhartudo
AFundaçãcMunicipaldeEs

portes de Jaraguá do Sul inves
tiupesadopara reforçarsuaequi
pe de tênis demesa. Cinco atle
tas de altíssimonível foram con-

.

tratados, todos com vários títu
'los conquistados em competi
ções nacionais e até internacio
nais. O presidente da FME, Jean
Cario Leutprecht acredita que, a
partirde agora, Jaraguá terá uma
equipe praticamente imbatível
nesta modalidade. Página 1 f
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.'.Confira a
história Urbanidade épreciso

�'

�.
"

.

. ,

escalas, mas como uma prática autênüca de
cidadania"
É isso. Na prática, em muitos 'lugares está

COmprÓ1WO que o desenvdsimemo natural da

espéciehumanapode.perfeitameme, conviverem,
harmonia com opassado, preservando hábitose
costumesextremamentesalutaresefundamentais
Fa a sobrevivência do próprio homem. Em

JaraguádoSul, hásinaisde Im1Gpráticasecular
'

interrompidapelacorridaatrásdoternpo. Embo
ra arda sejamos uma das cidades mais

arborizadas de Santa Catarina, já nos faltam
flores, rorossõoosjardinsbemcuidados: Turisti

camente, ovisualdeumactdadeéjiorJamental.E
turismo gera empregos, riquezas, expande as

culturas. Aindahá tempo, ésô começar.

Eliane Velmoo Veiga. arquitetaformadapela
UniVersidt:deFederaldeSamaCatarina, em seu

,livro ''FIaialKlpolis, Memória Urbana", diz em
trechJconêiusivodoestud(JplIbliado: "reconhe
cemos que' o desenvolvnnento; que se apregoo
paraasociedadeurbanaédesejávelefundamen
tal, e queelepartedeumabasematenai.Maseste
desenvolvimentourbano, entretanto, alémdepre-:
ocupar-se em gerar riquezas, deve cuidar de

garantir a.melhoria de qualidade de vida num
meio integro, que preserve os seus referenciais
raturais e suas anotações de valor histórico

arquitetônicoehistórico-artístico(.)épreciso qUe
se deflagre,já, aoportunidade de umaeducação
cunbientale de respeitoaopatrimônio edficodo,
nem tanto como um exercício curricular das

liA História de nossa gente
não pode ficar só na sauda

, de". O passado so é impör
tante se o seu tempo rói 'bem

empregado.
Barão de Itapocu

'

Há 72'anos
junta, de estudar o modo de como

receberasestradasconstruídaspelo
"Domaine Dona Francisca", neste

,

distrito, solução que vinha se arras

tando durante muitos anos, pois,
pertencendoestas terras aoCondee
Condessa d'Eu, cabia ao domínio
construir vias de comunicação para
levar os seus adquirentes às suas

propriedades e que, agora, muitas
delas se conftuidiam com os da

administração pública.

- Em 1922, compareciam em

Jaraguá os drs. Marinho Lobo,
Superintendente Municipal de

Joinville, CezarPereira de Souza,
Administrador do Domínio Dona
Francisca, JoãoDiasPaiva,Eduar
do Schwartz e Austergílio
Menezes,Membros Conselheiros
Municipais de Joinville, que aqui
vinham e eram recebidos pelo
Intendente Leopoldo Janssen (do
2° distrito de Joinville), Na oca

sião tratava-se, em reunião con-

Há 70anos o Plano FHC e a Revisão-Em 1924,eranomeadooprofes- Floriano Peixoto, em decorrência
sorCarlosBrandesparaaEscola do decreto n" 13, de 14/11/1939,
Mista de Rio do Serro, que já que comemorava o-cinqüentenário
assumia com regulär. freqüência da proclamação da República - ato

os alunos dessa escola, assinado pelo Tenente Leônidas
- O dr. WalterKannann, dentista Cabral Herbster, prefeito munici-
formado, estabelecia-se com con- paI de Jaraguá, no uso de suas atri-
sultórionacasadosr. OttoWagner, , buições e de acordo com o n° TI,
que ficava num prédio de alvena- artigon° 12,dodecreto lein° 1.102,
ria de dois pavimentos, no local de 8 demaiode 1939 ("Cpi., edição
onde hoje se situa o Marrakech, n° 3.809, de 9 de novembro de
na rua 3, denominada de Mal. 1993, página 2).

.

Há57anos

'MarcelDomingos Solimeo

"Três coisas não voltam na vida: a seta desferida.
a palavra proferida e a oportunidade perdida". (Omar KhaÚln)

oPlanödeEstabilizaçlk>doministro
FemandoHfmiqueCanbsosecompõede
três etapas: ajuste físcel, criação denovo
indeKadOC(aURV)e,apósá�
de seu uso, sua transfoonação na nova

moedanaciooal(okealprovavelmeate),
Aprimeiraetapa.ccmposIadeaumen

to de impostos; corte de gastos do orça
mento e a criação do Fundo Social. de

Emergência(FSE)játeveillgumasdesuas
medidas implementadas. O aumento de

impostosedopoderdearbítriodo fisco se
confimÍoucomaaprovaçãodasMedidas
Provisórias(menosarelativaaoIRPJ)pelo
Congresso.

Ocortenoorçamentoéapenasaparen
teporque se partiu de despesas�
timadas para reestimaros gasta; e isso é
apresentado como a "contnbuição" do

,

GovemoFederalaoesforçodeestabiliza
ção, O Fundo Social. de Emergência foi
aprovadoem]Ximeiravotação narevisão
constituciooale,apesardehistantemodi
ficedo.pereceetenderàsnecessidadesdo
Governo para conseguir "zerar" o déficit
públicoem 1994.

Cw1innOOaaa:iaçãodoFSEemsegun
davotação, teremosolençementodaUlli
dOOeRealdeViIl<r(URV),in:Iexadoclm>

,

adonavariaçãodataxacambialque,espera
oGoverno,venhaaserutilizadopelosetor

pivado em seus contratos e, mesmo, na

fixaçãodeseusJnlÇOS.AceilaaURVpeio
mercado, após um periodo de transição
para que os JnlÇOS se "dolarizem" (via
URV),plSSIl-seàterceiraetapa(qoeespe
ramosnão seja aúltima) doPíenocom a

transfonnação dO indexad<r em "moeda
forte",possivelmentelastreadanasreser
VI5CaIl1biais,ecanplridOOefixaernrelação
ao dólar, fazendo-se a "dolarização" da
economia por tabela, sem a rigidez do

pugmmaargentino.
Ped:-seexaminaresseProgramaquan

toàStl8exequibilidOOepolítica,StI8compJ.e.'
xidade adminisIrativa e sua consciência
econômica. No tocanteàprimeiraparace
certa a aprovação do FSE, mas a

implenlentaçãodaURVenvolvegrandes
dificuldades técnicasepolíticas,especial
mente nas regras pera a conversão dos

salários.

Quánto à consistência, pode-se dizer
queoPlanoestánadireçãocareta,masse
llOSafiguradeintensidadeinsuficientepna
produzír tuna reversão de expectativas
capazdedarcredibilidade ànovamoeda.
Tsto porque as medidas aprovadas pelo
Congressopoderãogamntirumequilibrio
temporáriodascontaspúblicas(desdeque
hajaseverocontroledosgastos), masnão.

,umaj�eslruturaldasfinançasgovema-

mentais.

EmumPaisquevivehâvári�an�um
JXUCeSlDinflacionárioagudo,equeexperi
mentou desde 1986 diversas tentativas
lia:as!OOasdeerradicaraintlaçã>,é}reciso
um "choque" capaz de reverter todas as
expectativas.EsSe "choque",paraatingiro
objetivo, temque sersobreosetorpéblico
e não, mais uma vez, em cima do setôr
privado.

Comonãohácondiçõesnocurtcprazo
pnarealizarcortesrrofundosdedespesas,
sejapor limitaçõesconstitucionaisoupor
obstéculospolíticos, serianecessáriocom
plemeoter o !!iuste fiscal com uma forte '

ampliaçãoeaceleraçãodavendadeernpn>
sasestatais. Épreciso umadernonstração
devoetadepolítícaenpromoverreíonpas
estruturais que sinalize que "desta vez é

peravaler",Seria, também,necessárioque
o Governo se empenhasse para que os

trabelhosdarevísãoconstíncícealfossem
acelerados e aprovadas reformas para

viabilizaramodemizaçãoeoenxugamento
doEstatlo.

O Plano FlIC Pode ser um ponto de

partida na direção correiamas se não for
rnpidainentecomplementadocomoajllste
estrutural. do Estado corre o risco de se

tomerepenasmaisumprogramaderesul
tadosef'emeros.

�,

Rios do Norte elegia sua diretoria

para os próximos 5 anos: preso
Augusto Schwarz; vice Roberto

Marquardt; 1° secr. Wolfgang
Reichert; 2° secr. Fritz

Engelmann; 1 ° tesoWillyPieske e
2° teso Otto Schwarz.
- Formava-se em Jaraguá o Comitê
PróArmando Salles paraPresiden
.tedaRepública:pres. CelioVieira; -

vice Dr. Godofredo Luce; 1 ° secr.
HonoratoTomelin; 2° secr. Carlos
Hafermann Filho; 1 ° teso Ney
Franco; 2° teso Herminio Ramos.
Vogais: Fritz Vogel e Julio
Ferreira.

- Em 1937, a Fábrica de Pólvora,
deReinoldo Rau, comprava qual
quer quantidade de madeiras
imbauba e granhuba.
- Os DAF e NSDAP de Jaraguá
informava em língua alemã: "Die
DiesjaehrigeSonnenwend-Feier
findet am 19. Juni im
Schuetzenbaus statt. lmProgramm
ist das Theaterstueck vorgesehen
wenn der hahil kraeht. Es folgt
dann die Hauptfeier am

Feuerstoss. Anschliessend Tanz.

Kapelle Hucke. Alle,
Volksgenossen sind herzliehst
eingeladen. Segue tradução.
- A Sociedade de Lavoura Três

-Hâ Iü anos
- Em 1984, com a organização e

coordenação do Corpo de Bom
beiros Voluntários de Jaraguá do
Sul, era realizada a 1·Competição
Municipal de Bombeiros Indus
.triais, sob o comando do coman

dante da corporação Hermínio
Lucioli como árbitrogeral e Val
dir Stricker, Ari Viero e Mauri
Ferraza, na equipe de
cronometragem. Doze equipes de
bombeiros industriais participa
ram, das empresas Mannes,
Energe.Malwee.Frigumz.Jaraguá

Fabril,Marisol (2), IndústriasReu
nidas (atual Duas Rodas Industri
al), Weg (2), Argi e Marcatto. A

competição desenvolveu-se através
de regulamento específico. O 1 °

lugar coube à Indústrias Reunidas,
r EstofadosMannes, 3° à Energe,
40 a equipeMarisol (1), 50 aArgi e
6° à Frigumz. A desclassificação
das demais ocorreu apenas; ou por
que o fogo retomasse após o apito
final, dado pelo chefe ou em virtude
de não usar calçado adequado. CORREIO

II
�Ó PC::»" c::::»
Fundado em 1 O de maio de 1919
EdltQr Chelé: Celso Machado MTB-DRT(SC) 153
'Repórter: YvonneAS.GonçalvesMTB-DRT(SC)219
Peterson Izidoro e Udo Leal

Dlagramaçlo: Jaime de Borba MTB-DRT(SC) 32
Composlçlo: Adriano Trentini e Oenilson Leite

,

Arte final: Arialves Laus
Fotolitos: Cesar Junkes
Clrculaçlo: Joio Carlos de Borba

Eug6nioV'ICtorSctlnÖCkei
OlretorGeral

FranciscoAlves'
..._.�._,istrativQ

Departamento ComerciaI:'Maria A. Alves
Impresslo: Jomal de Santa Catarina
Associado a Adjori e Abrajori
Os ffIfgos assinados dO reIIetem a opinMo do jomal.
Reclaçlo, Admlnlstraçlo e Publicidade: Av.- Mai.
Deodoro, 122, 1°andar- CEP8925,1-700/Caixa Postal19
CEP 89251-970 - Jaraguâ do Sul.

'

Fone (0473) 72-3363, Fonelfax (0473) 71-0091.

Alta Tecnologia
em matérias-primas
para ahmentos

/"

Fone: (0473) 71-2277 - Jaraguâ do Sul � sc
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Repeteco
Estas investidas de fiscais da Sunab em grandes centrospara

punir quem remarcou abusivamente ospreços, éfogo depalha. Já
vimos o filme muitas vezes. Daqui a pouco, quem quiser que vá

reclamar pro bispo.

Frutos
Nas pesquisas da Datafolha, PauloMaluf tem 15% dos votos

parapresidente daRepública emSanta Catarina.Quando gover
nador de São Paulo, cansou de doar ambulânciasparamunicípios
catarinenses. Inclusive do Vale do Itapocu.

Hein?
Ministro Fernando Henrique Cardoso deveria exigirprimeiro

aprisão dosdeputados ladrõesdoOrçamento. Para tercredibilidade
quando ameaça por os especuladores na cadeia.

Quem vai?
Aliás, se apunição à especulaçãofor levada a sério, vão ter que

sortear alguém dogovemopra irpra cadeia também. Ou será que
ospreços das tarifaspúblicas não são abusivos?

Inexplicável
oBrasil é umpais que anda sobre quatro rodas. Curioso é que

o item combustível nunca entra nos cá/cu/os da inflação..

É doperül
JoséMi/ton Dallari é assessor especialpara preços doMinis

tério da Fazenda. É, também; assessor daAssociação de Produto

res eExportadores deCarne, e consultor daAssociaçãoBrasileira'
da Indústria daAliméntação e daAssoçiaçgpBrasileira deSUl!er
mercados. Precisa dizer mais?

.

Positivo
Muito boa a decisão da prefeitura de Jaraguá em procurar a

iniciativa privada para a "adoção" de trechos da ciclovia, no
sentido de conservarflores e árvores. Afinal, a cidade onde agente
mora é a casa da gente.

Preocupação
Chuvas dos últimos dias estão deixandomuita gente de cabe/o

em pé. Sobre isso, só para recordar: ein 1975 o então presidente
Ernesto Geisel, num discurso inflamado em Blumenau, prometeu
ofim das enchentes em Santa Catarina. Teve gente .que acreditou.

Triste contraste
Governo anuncia safra recordenaprodução degrilos. Numpaís

que concentramais de 40% dospobres da América Latina, com 5

milhões de crianças subnutridas em idade escolar e 32milhões de

pessoas que passam fome todos os dias.

Incertezas
Partidospoliticosda Uniãoandam bastante qutetosemJaraguá

do Sul sobre quem apoiar para governador. Semana passada,
Kleinubing balançou ainda maiso coreto confirmando obras de

vulto lia cidade.

Nãosai
Governo do Paraná está duplicando a BR-116, entre São José

dos Pinhais e Garuva (SC), às suas custas. Duplicação da BR-JOJ
em-Santa Catarinajáfoi prometida mais de vinte vezes, inclusive

na presença de ministros. E nada.

De atrasto

Juiz Carlos Alberto
da Rocha quer
agilizar cadastro
de novos eleitores

Começa o cadastramento dos eleitores

Cartório vai" atender

pagarão taxa de multa eleitoral
no valor de CR$ 3.650,00 (va
lores de março): Em casos de .

transferência,deveráserapre
sentado o título com o compro
vante da última votação e ates

tado de residência na cidade

(conta de água ou luz) de pelo
menos três meses. Para trans

ferir o eleitor também terá que
estar de posse do título por

mais de um ano. Para revisão

(nos casos de casamento ou

separação) se o eleitor quiser
regularizar sua situação, deve

.

levar ao cartório documento de
comprovação. Para a 28 via, o
cartório exige registro de quei
xanapolícia.juntamente com a

identidade ou o pagamento de
taxa de multa no valor de CR$
3.650,00.

;;. • t.

eleitor nas fábricas
Jaraguá dó Sul-A l'r Zona

Eleitoral, que abrange os muni

cípios de Jaraguá do Sul e

COTUpá, iniciou esta semana um

trabalho de cadastramento de
novos eleitores e, também, de

regularização de títulos antigos.
Numa primeira etapa, o juiz
Carlos Alberto da Rocha reuniu

representantes de dez empresas
da cidade (duas não comparece
ram) para defiríir UlÍ1. calendário
de atendimento aoseleitores em
seus próprios locais de trabalho.

Segundo Rocha, esta prática
permite que o trabalhadorprovi
dencie seu titulo de eleitor sem
ter que enfrentar filas no cartó
rio. Como exemplo, basta dizer
que apenas no mês de fevereiro
350 pessoas foram ao cartório

eleitoral providenciar títulos. A
1'r Zona está com 62 mil eleito
res-inscritos dos quais 45 mil em
Jaraguá do Sul, onde amigração
é acentuada. EmCompá amédia
mensal está em tomo de apenas 20
títulos.

Para estar pronto, o docu
mento demora cerca de três me
ses. Extrapolando o prazo, o

cartório eleitoral de Jaraguá do
Sul possui telefone para contato
direto com Brasília (que é para
onde vão os títulos). Somente
doze cidades catarinenses dis

põe do sistema -.Eleitotes que se

inscreveram nos meses de outu
bro e novembro do ano passado
já podem retirá-los.

Como fazer

Pará o eleitor que faz seu

título pela primeira vez, é pre
ciso ter 16 anos completos mais
identidade ou certidão de nasci-

Obras noprincipal acesso a Joinville tem impressionado. Pela mento. Os que já completaram
lentidOo. .

-.

. (CM.) 19 anos e não se inscreveram

CORREiO DO POVO·� !jâragúa�dô 'sbl: '(t (l'e mii'ço·"'dl1'99'1 ,,<

PENSE NISTO:

QUANTO
VALEAVlDA?

UNIÃO
SAÚDE.

'i
�

Tudo O que ét r� ...""

medicina tem
de bom em

nossa cidade.
E mais: vida

para os

hospitais da
cidade.

R. Preso Epitácio Pessoa, 383
Fone(0473) 71-7331
Jaraguá do Sul - SC .
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Mercado Financeiro
HFAssessoria Financeira

Com poucos dias de vida, o novo plano econômico faz pensar que a

inflação é uma sina a qual opovo brasileiro está condenado à eternidade.
Mesmo com o indexadorefuturamoeda atrelada a variação do dólar, em
menos de uma semana a alta dos preços em URVfoi de quase 10%.

Passaremos, certamente, a integrar o livro dos récordes com a maior

inflação em dólardoplaneta em todos os tempos. Masafinal, quais seriam
as razõespara tantas dicifuldades na estabilização da economia?

Emprimeiro lugar, acredito que a inflaçãojápodeserconsiderada um

prablemahistóriconoBrasil. Nossa cultura inflacionáriaestá tãoerraizada
que, preços estáveis tomaram-se inimagináveis. Evidentemente que a

especulaçãofinanceira, comaltas taxasde-jurosfacilitaavidadequem detém

recursos, desestimulandoo investimentonosetorprodutivo,jáquea receita
financeira émuitomaior e dámilitomenos trabalho. Sem contar ofato de
que os formadores de preço da economia, sempre vêem os planos de

estabtiizaçãa como uma forma de aumento de lucro com remarcações
absurdas e extorcivas. Já opovo em geral, acostumado a ser expoliado à
tanto tempo, não tem maisforçade reaçãoe aceitaasituaçãopassivamente.
Além destesaspectos, nãopodemos esquecerquegrandepartedopoderde
decisãodopaísestánamãodepessoasegrupos interessadosnamanutenção
deste estado de coisas, e de uma' maneira ou de outra vai colocando

impecilhos e dificuldades na execução do plano. é inegável também a

presença defatorespolíticos, afinal estamos em ano de eleição eapressão
no caixa para a realização de obras é muito grande, além de claro, do
financiamentodaspróprias campanhaspolíficas.E osjuros, sentindo-já a
injlaçllononovaplano, apresentambruscaelevação.já comprometendosua
estrutura e deixando os técnicosdo governopreocupados.

Não resta dúvida, que, tecnicamente o-plano tem base lógica e com

fundamento técnico. Oproblema na dificuldade de sua execução está nos
aspectospoliticas e sociólogicos. Afinal, a inflação só vai baixarquando
houver bom senso dos agentes econômicos eprincipalmente apopulação
realmente acreditar que a economia estabilizou-se. Só que para isso

aconteça é fundamental que o gOW!11lO detenha da sociedade total de

credibilidade, enão usedeplanoseconômicos como trampolim eleitoral das

pessoas que ora ocupam cargos relevantes.

Eduardo Carvalho

Olho Clínico
"Dr. Walter Falcone

Câmara de Vereadores
Sessão de 7/3/94; o vereadorNevessolicitou que seus colegasajam
como fiscais, pois a prefeitura começará este ano a fazer a
pavimentação com lajotasde nossas ruas1//Oginásiopoliesportivo
será solicitada sua reavaliação, quanto à sua localização final;
está sendo construído em local onde o adensamento do terreno não
é satisfatório. Está sobre o aterro sanitário, com grandesprobabi
Lidade âe ceder toda a pista.!// Comentários: o ideal seria o

asfaltamento de nossas ruas e óbivo; todavia-afiscalização cabe a
todo o cidadão e principalmente aos vereadores.

EwaldHeinz Boss
O Centro Integrado dos Profissionais liberais (CPL), agradece e

deseja ao senhorBossumfeliz aniversário e endossa ahomenagem
prestada pela Câmara dos Vereadores, em sessão solene, pelos
serviçosprestadosàJaraguátfoi umajusta homenagem, realizada
na recreativa das Duas Rodas, sábado passado.

IPTU
Muitos. carnês estão errados, alguns deve-se ao cadastro outros

necessitam de reavaliação do terreno. "Aquetes que tiverem dúvi

das, devem dirigir-se ao setor de tributação, nagaleria. Nota, a lei
reza: o imposto será calculado sobre o valor venal do imóvel; a)
0,6% dos imóveis residenciais; b) 1,2% dos comerciais; 1,8% dos

industriais; d) 2,5% dos usadespor instttuiçõesfinanceiras e 3%
,

quando forem imóveis não edificado. Atenção, os imóveis não

edificados, em ruas pavimentadas e com meio fio, o imposto
cobrado será dobrado, caso' a propriedade não possua moro e

.calçada. Note que a lei é omissa nos casos em que o imóvel é de uso
misto, por exemplo, parte superloré residência eparte inferior sãô
salas comerciais. Isto ocorre commuitos imóveis em nossa cidade.

Senhores vereadores, a hora é esta para entrar com uma emenda
à lei.

4

assaran

Obrasprometida�
não foram feitas

.Transpórte

PresidentedaAEJexplica

Legalizada
Hübner conta que a AEJ> de

pois de um período de funciona
mento ilegal e explorada por um
intennediário entre alunos e em

presas> estátotalmente legalizada>
com registro> estatuto e CGC. "E

uma das atribuições> quando as.

sumiruos foi a de contratação de

ônibus, o que ocorreu através de

licitação vencida pela empresa
Sul Brasil Transporte e Turis

mo", disse. O presidente da AEJ
revela que o contrato é feito por
ônibus utilizado, com a empresa
estipulando um valor inicial por
viagem - emmarço o custo era de
cerca de CR$ 50.000,00. A van

tagem: está no fato de que os

alunos só pagam pelos dias que
_ utilizam os ônibus, mesmo que
eles circulemdurante 22 dias úteis
do mês. Atualmente, são quatro
ônibus no período da noite e um

pelamanhã. Os alunos ainda têm

seguros e no final do ano, por
conta de aplicações feitas pela
AEJ, são reembolsados. Emmer
'ço, os que viajam pela Sul Brasil
pagarão CR$ 3l.000,00. "O pro
blema pode ser resolvido desde

.

que estes alunos que estudam em

Joinville seassociamàAEJ"" con-
RolfHübner tIiz queo caminho é aAssociação

.

cluiu Hübner. -

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 12 de março de 1994

Massarand_'a-Aágua tratada
distribuída pela Casan em

Massaranduba é insuficiente e de

péssima qualidade. A afirmação
está contida em _documento apre
sentado durante recente reunião

regional da Federação das Associ
ações Comerciais e Industriais de
Santa Catarina (Fscisc), realizada
em São Francisco do Sul. Alfredo

Vavassori, coordenador regional
da Facisc, foi o portador de uma

moção dirigida ao presidente da

Casan, exigindo o início-unediato
de obras ammciadasem 1992.,para

Jaraguá do Sul- Alunos que
frequentem cursos naUniversida
de Regional de BIlmnenau, estão
pagando bemmais caro transpor
te contratado do que os que fre

quentam aulas em Joinville. A di

ferença, a partir demarço, é' bas
tanteacentuada:deCR$28.000,00

ampliação do sistema.
nA rede tem' capacidade para

400 ligações mas, na verdade, ser
ve amais demil. o que faz com que
a água perca emmuito a sua quali
dade j á que o sistema não vence a

demanda", explica Vavassori. Ele
lembrá promessa do governo dó
Esatdo,explícita emdois out-doors
existentesna rodovia SC-413, local
onde as obras seriam executadas.
O anúncio diz que os custos seriam

deCR$195.631.756,OOcomprazo
de setemeses a partir de agosto de
1992.

em fevereiro, o custo saltou para
algo em torno de CR$ 54.000,00

.

em março. A diferença a mais,
segundo o presidente da Associa

ção dos Estudantes de Jaraguá do
Sul, Rolf Hübner, ocorre porque
os estudantes que vão à Joinville
usufruem de um contrato negoci-

Tele/O/lia
Em Guaramirim, a Associação

Comercial, Indústrial eAgrícola do

município reinvidica a ampliação
do posto de serviço da Telesc, com
mais cabines e melhoria das insta

lações. A Telesc funciona em

Guaramirim num imóvel bastante
antigo e com um sistema já obsole
to. Documento neste sentido foi
enviado ao presidente da estatal,
Walmor de Lucca. Nos próximos
dias 18 e 19, municípios da região
participam.da 91 aReuniãoEstadu
al da Facisc.

ado entre a AE] e a empresa Sul

Brasil, enquanto que os outros

pagam tarifas reajustadas pelos
índices aplicados pelas linhas c0-
merciais.

-�-�-_.--�-----"-'-'-"="""'=-"'�=�=�-�-�-����--------------------�...-
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Gerente Pedro

, Paulo:

"opção por
Jaraguá deu

se pelo
desenvolvi

mento".

Mercado odontológico tem nova empresa
•

Planos oferecem
tratamento total
JaraguádoSul-Atuandohá 12

anos no mercado odontológico, a

Codem Stil, de São Paulo, está se

instalando em Jaraguá do Sul, ci-

dade pesquisada desde 1992 para
ser o "coração" da empresa no

Vale do Itapocu, O gerente da em

presa, Pedro Paulo Tevano de

Consultórios

já estão

montados

para atender
a clientela.

Palestra

Sucesso é 0\ sinônimo
de dinheiro, diz Lair

Jaraguá do Sul • O médico
cardiologistaLairRibeiro, 49, con
seguiu reunir· uma platéia de apro
ximadamente 500 pessoas no Clu
be Atlético Baependi, na quarta
feira última, para ouvi-lo falar so
bre dinheiro e prosperidade. Lair,
autor de vários livros sobre o tema,
e que figuram há vários meses en
tre os mais vendidos no Brasil,
lança no próximo mês suas publi
cações em países como oMéxico,
Argentina, Alemanha, Estados
Unidos e Espanha.

Em sua palestra, Lair Ribeiro
deu ênfase a temas como a prospe
ridade que, segundo ele, caminha
junto com dinheiro, saúde e amiza
de. Na visão do cardiologista, as

pessoas não podem se satisfazer

em s6 receber ou só doar, "mas sim
seguir o processo de ser, fazere ter.
A quantidade de dinheiroque te

rnos no bolso é a qualidade que
.

temos no cérebro", prega o médi
co.

Lair Ribeiro começou sua car

reira no Brasil como cardiologista
e está agora na Universidade de
Filadélfia (EUA). Já tem 149traba
lhos publicados na área médica
nos Estados Unidos.' Também é

autor de seis livros, entre eles
"Sucesso não ocorre por acaso"

que, em 92 semanas, já vendeu
mais de 800 mil .exemplares no

Brasil. "Prosperidade", "Emagre
ça Comendo" e "Comunicação
Global" são outras de suas obras
de sucesso.

Joio Carlos de Borba1CP

Andrade, disse que a opção pela
cidade OCOlTeu em função do de
senvolvimento acelerado, comuma

economia muito alta. Ressalta que
ameta não é a de "tirar clientes dos

profissionais q,ue já atuam aqui,
mas sim ocupar um espaço ainda
não explorado."
A Codem Sul tein como carro

chefe o Plano União Saúde

Odontológico, que possibilita às
camadas demenor renda um trata

mento dentário completo a baixo
custo - aproximadamente 20% do
saláriomínimocomconvêniode 12

meses, além de uma mensalidade
no ato de assinatura.' Os valores
são descontados mensalmente na

folha de pagamento com reajustes
quinzenais pelo índice de variação
do IGPM. O plano oferece duas
modalidades pois uma delas, por
opção do associado, inclui depen
dentes.

Com eles, o usuário pode fazer
orçamentos e consultas

radiográficas, atendimento de

emergência, curativos, restaura

ções, condicionamento, tratamen
to de canal, clareamento dentário,
extrações; raspagens, profilaxia,
entre outros beneficios. Ribeirofaz sucesso com livros sobre a prosperidade

VOCÊ PODE ANDAR peR AÍ,
PESQUISANDO.
OU PODE IR DIRETO NO
ZONTA.

,

Ninguém fàz mals por Você.
Materiais de Construção e UtiUdades
com os melhores preços Você encontra DO

�NTA
CONSTRUINDO COM VOCÊ

CORREIO DO PöVO - Jaraguá do Sul, 12 de março dem4'5
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Aniversariante
A gatinhaMayara CarolinaMartins, completou
4 anos dia 9 último, recepcionando amiguinhas
em sua restdência: Seus pais, Sérgio [Tãnia)
Martinsfestejaram a data com muita festa;

Todomundo

aproveitando
agrande
promoção de

calças por apenas
CR$ 5�500,OO VFSI1NDOVOCÊDECORPOlNm:Ró

GeTÚLIO VARGAS, 55

...........

:rãiOCÄ_].Cmodas
• o )1I�LHOIll)IlA- VO(��
• LlGAUA ))0 sim .JEITO

• IU/{.JIC(IiIL, 41JJ,DlfFRf)N/'J
• COLlÍf/if) silo LIJIZ
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pagode vai rolarsolto, com a

banda joinvilense, Koskark.
Vale apena conferir!

Rudolfo e Frieda

festejaram as

Bodas de Ouro

O casal amigo, Rudolfo
Henrique Lenz e Frieda

Grützmacher Lenz,
comemoraram ontem

"Bodas deOuro". Os

filhos.Lsolda, Bruno,
Cenira, Udo, Valéria e

Walter, genros e netos

desejam-lhe felicida- .

des.

WilJy Maffezzolli
Hoje, Willy Maffezzolli,

comemora 80 anos. Seus

filhos, neto� ebisnetos, irão
homenageá-lo comfesta em
familia: Ao aniversariante,
sinceros votosdemuita saú-

,

de e felicidade.

Festejando
Deputado Udo Wagner reúne
hoje, a partir do meio-dia, ami
gos, familiares e convidados.
Parafes!ejar seu aniversário. O
Correio do Povo agradece o con
vite esefará representarpelo seu
diretor administrativo, Francis
co Alves;

Uma boa pedida para esta

"oite na boateMa"akech.O

Ogarotinho
MoacyrKarl
Walter Lawin,
fez 2 aninhos
dia 7 de março.
Os pais,Moa-

.

cir (Rosani)
Lawin e ami-

*****

Quem pôde assistir o musl
cal de Gal Costa, no Fantás
tico domingo, certamentefi
cou impressionado com a co

ragem de Gal, que na m'ús!
ca "Brasil", mostrou. ospei
tospara a platéia.
*****

A rede Bandeirantes apre
sentará novamente, dia 10

próximo, o show
_ "Paratodos", de Chico

Buarque, exibido nofinaldo
anopassado.Muito bom!
*****

AmodeloRoberta Close, que
trocou' as passarelas brasi
leiras pelas as européias,
chega aos 31 anos empleIla
forma. Uma exuberância de
"mulher".
*****

Hebe Camargo, apresenta
gos, comemo- dora do SBT, irá novamente
ram a data com ao altar. Desta vez com o

_ . . .
fes!l!-.· .� elllp�esárioLelioRavaglUlIIL_

CORREIO DO-POVO - Jaraguá do Sul, 12 de março de 1994
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ALUGA-SE

Aluga-se vestidos de noiva e roupas
para testemunhas - Tratar RuaMajor '

JúlioFerreiN�28Vila Lalau72-11 02.

MODELlSTA
, Precisa-se de modelísta. Tra
tar fone: 72.-0091

PONTO COl\fERCIAL
Vende-se, na rua Joinville em

.

frente ao Lider. Valor CR$
500.000.00. Tratar 71-5275

Lojas e utensílios pl loja. Inte
ressados 72-3342

MOTOSERRA

Vende-se, Moto Serra Sthill
08 em bom estado. Tratar rua
Januário Ayroso, Tifa dos

Martins Cohab, 2a rua à direita
- final da rua cl Antônio
Francenea num'sítio

TRABALHO
Sr. Bruno George Mass Chae
se oferece pl trabalhar em ser- .

viços gerais de mestre de obra,
eletrecista, encandor, carpin
teiro, armador, pintorepedrei
roo Côntato rua Expedicioná
rio Gumercindo da Silva, 616,
centro Jaraguá de Sul

VENDE-SE
1.300 telhas pequenas e 500

tijolos maciços, preço CR$
20.000,00 ou troca-se por TV
ou bicicleta. Tratar na rua

.

Afonso Bartel nos fundos da

Marragista,�ar cl José

VENDE-SE
Geladeira Prosdócimo 280 It,
brancaCR$ 80.000,00 evendo
cachorro dogalemã cl 6 meses
CR$ 30.000,00. Tratar rua

Arquimedes Santos, 63, Vila
Lenzi

. GALPÃO
Procuropl alugar plmercearia
ebar,TratarruaMarceloBarbi,
654; em frente Colégio
Giardine Lenzi

COMPRA-SE
Máquina overloque cl mais de
4.500 pontos. Tratar rua"

Atóabila Tecila Pradi ao lado
dona 115c1RuthJguáEsquer
do

ACEITA-SE
Consegnação plvenda de con
fecções em geral' em
Guaramirim a noite. Contato
fone 72,..3391 em horário com.
cl. Dauro

PRÉCISA-SE-
. Empregada doméstica pl tra
balhar em São Paulo-fone 71;;-
3509

CACHORRO PINTCHER
Vende-se cl 6 meses preto,
40.000;00. Tratar 72-3757

. CP Classificados

TÍTULO BAEPENDI.
Vende-se título do Clube

Baependi, Valor CR$
160.000,00. Contatosc/Lucas·- VENDE-SE
pelo fone: 71-2117

I
í
VENDE-SE
Pedestal Girafa,· semi -novo,
com suporte para microfone,
mais microfone Le Son MK

33. Valor 26.000,00. Tratar
fone 71-3363 com Adilson

TRABALHO

Rapaz se oferece pl trabalhar
de enfermeiro particular. Tra-

"

tar na rua Victor Rosemberg,
258

COMPRA-SE
Oficina mecânica. Tratar fone
71-7121 cl Fernando

4JANELAS
Vende-se, 4 janelas de canela.
TratarruaNemoVicoluci,bair
ro Água Verde n? 103, casa
120. Valor CR$ 40.000,00

Vende-se, Brastemp Biplex,
branca. CR$ 400.000,00. Tra
tar fone 72-1624

BASTA OLHAR À SUA VOLTA
PRA PERCEBER PORQUE

CHAMAM NOSSO PLANETA DE TERRA-MÃE

o crescente reconhecimento da importância
e ao valor da participação da mulher em todos os setores

deve servir, hoje, como um símbolo da busca
de menos preconceito.jnais igualdade,

8 de MlÍrço - Dia Internacional da Mulher. Homenagem da

coma

colaboração
des te jornal.

'rW Temos opções de viÇlgenS pcro ORol'd�, emibe
e outras em condições excepcionais (baixa temporáda).
� f'él'ia� de Iínal de ano: planeje agora e utilize
a Poupança Programada de viagem da Hungária.

...

INDÚSTRIA
Vende-se completac/ mais de
400 clietnes todomaquinário e
ferramental e tambémpatente
deluminária. Contatopelofone

. 72-2298 cl Mareio Milke

"TELEFONE
Com defeito - deixe o proble-

.

map/nósefíquecomasolução
- técnico Darci, contatos fone
71-1142

SORVETEIRA
Vende-se com expositor e

acompanha recita de sorvete

naturalpreçoCR$3.000. Con
tato 72-3969 cl Regina

VIDEO CASSET
Vende-se, video Panassonic 2

cabeças, controle remoto. Va
lor US$ 270. Fone 71-4309

SÓJORNAIS
Assinaturas dos !>eguintes

jornais:
Folha de São Paulo
Estado de São Paulo

Folha Mercantil
Diário Catarinense

.

Jornal de Santa Catarina.
Assinaturas/Anúncios

Fone 72-0887.

9ate�4
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Rua 11 deNovembro,666
Fone(0473)79-1130-Telex(0474)223-JURI

MASSARANDUBA-SC

Cooperativa Mista

Agrícola Juriti Ltda.
Arroz Parboilizado
"PRIMO" e "JURITI"

Reunião doConselho deAdministração

Convocação
$lio convidados os Senhores Acionistas da Gumz Alimentos S.A. Ind. e São convidados os Senhores membros do' Con-
Com., para as Assemblêias Gerais Ordinária e Extraordinária, que serão . ,

realizadas no dia 29,de abrilde 1994, às 16:00 horas, na sede social da selho de Admlnlstraçäo da empresa Gumz AIi-
empresa, na rua Gustavo Gumz n' 466, no Bairro Rio Cerro II, neste mentos S.A.lnd. eCom., para a reuniãoOrdinária
Municlpiode Jaraguá doSul-SC, par:adeliberarem sobreaseguinte:

a realizar-se no dia 29 de abril de 1994, às 14:30Ordem do Dia:
l' - Apreciação, discussão e aprovação do Relatório da Diretoria e as horas, na sede social da empresa, na rua Gustavo
DemonstraçõesFinanceiras,reiativasaoexerciciosociaiencerradoem31 Gumz nO 488, no Bairro Rio Cerro II, neste Muni-de dezembro de 1993.
2' - Deliberar sobre a destinação do resultado do exercicio. cíplo de Jaraguá do Sul - SC, para deliberarem
3' - Eleição da Diretoria e Membros do Conselho de Administração e sobre a seguinte:

.

fixaçãodas respectivas remunerações.
.

4� -: Aprovar a correção da expressão monetária do Capital Social e Ordem do Dia

I
aumentá-Iode CRS 32.700.000,00 para CRS 82S.021.000,00 mediante a 10 - Apreciação, discussão e aprovação das con-
capitalização da Correção Monetária do Capital realizado e de outras

I reservaslegalmente,eXl·stentes. tas relativas ao exercício social encerrando em
.

's' - Alteração do Artigó S' do Estatuto Social. 31 de dezembro de 1993.
I 6' - outros assuntos de interesse da sociedade.

.

Aviso-Acham-sea disposiçãodosSenhores Acionistas', na sedesocial da 20 - Eleição da Diretoria para o exercício social de
.

I, empresa, na rua Gustavo Gumz n' 488, no Bairro Rio Cerro, II, n�e 1994/1995.
municlpio de Jaraguá do Sul - se, os documentos a que se re ere o artigo

I 133da Lei n·6.404'de 15-12-1976, relativos ao exerclciosocial encerrado 30 - Assuntos Diversos.

•
em31 dedezembrodê1993. Jaraguá do Sul, 03 qe março de 1994

_ Jaraguá do Sul (SCI, 03 de março de 1994 Reiner .Modro
I

. Ede/traulBauerGumz
,

Diretora Presidente Presidente

••••••_••••••••••_ ... 1'- C""P-F-8·-066-.S-70-.959---S-3------..I...------c-p-F-n_'OO9_.6_7_S._999_-20 ---'1
�

. CooperativaAgrícolaMista Itajara Ltda
Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação
De acordo com o art. 25 do Estatuto Social ficam convocados os senhores

associados, em pleno gozo de seus direitos, para a Assembléia Geral Ordinária, a ser
realizadanodia 26 demarço de 1994, no Salão São João, sito a estrada Itapocuzinho,
s/n, Jaraguá do Sul- SC. Em primeira convocação com nómínimo 2/3 (dois terços)
de seus associados às 7h., em segunda convocação com no mínimo dametade mais
um de seus associados às 8h., em terceira e última convocação, com a presença de no
mínimo 10 (dez) associados, às 9h., na qual havendo número legal, será discutida a
seguinte:

OrdemdoDia
1 - Prestação de Contas dos Conselhos de Administração e Fiscal, pelo relatório

da Diretoria, Parecer do Conselho Fiscal, Balanço Geral com Demonstração das
Sobras e Perdas;

2 - Destinar,o Saldo do exercício;
-

,

- .

3 - Deliberar sobre a incorporação da CorreçãoMonetária do Capital ao Capital;
4 - Eleição do Conselho Fiscal;

.

S - Fixação do Pró-Labore ao Presidente e Cédula de Presença às reuniões dos
conselheiros;

6 -Autorizar a aplicar parcela do FATES;
7 - Assuntos Gerais;
Aviso: Para efeito de cálculo de "Quorum" a Cooperativa é composta por 198

associados. Outrossim,' avisamos aos associados, que documentos. relativos ao

exercício de 1993, referidosno art. 5o, item I, letra "F" do estatuto Social, encontram
se a disposição na sede da Cooperativa.

Jaraguá do Sul (SC), 01 de março de 1994
.Hilberto Friuke

Presidente

agógicos.
do Pessoa, 435 - Centro

ui - Santa Catart...a
e Bombeiros, ao lado do

lo Abdon Batista).

one: 71-1587

G-u.mz A.limen1::os S.A..
Ind.ús1::ria. e Comércio

CGCfl'\IIF N° 84_430_636/0001 -63

AssembléiaGeralOrdináriaeExtraordinária

Convocação

.eptClâssiftéáélQs
VENDE-SE
Mercearia e verdureira em

Guaramirim na rua Irineu
Vilela Weiga, 130, ao lado da

Delegaciaoupelo fone 73 -O 106
de segunda a sexta clGilberto.
Valor a combinar. Aceita-se
carro no negócio

MESASNOKER
. Vende-se ou troca-se por bar
raca. Contato fone 72-0191 cl
Paulo em horário comercial

PRECISA-SE
De vendedora externa na re

gião de Jaraguá 72-1327, cl
Daniel

COMPRA-SE

Máquina Overlok cl mais de
5,000 pontos. Tratar fone 73-
0609

VENDE-SE
7 portas de imbuia cl coxilho e

vista, 2 janelas venezianas cl
arca. Interessados 71-0988 cl
Zonta

-

CARRINHO DE BEBÊ
Precisa-se , sentado e berço.
Int. ruaWalterMarquardt 363
cl Angela

VENDE-SE

Máquina de assar frangos ca

pacidade pl 30 frangos. Preço
250.000,00, tratar Lanchonete
Schaolin próximo Dalcelis .

•
LIMPAC

--
.. ,. 129
... (1471) 72·11tt

CIP "252·211· ............K

FA�TA_ESPAÇO P.RA DIZER TUDO QUE A GENTEn FAZ.
SO NAO FALTA E BOA VONTADE PARA ATENDE·LO •

E DISPOSiÇÃO PARA TRABALHAR!

Cooperativa AgrícolaMista Itajara Ltda
Assel11bléia Geral Extraordinária

Edital de Convocação
De acordo com o art. 26 do Estatuto Social da Cooperativa,.convl!(IQ Os Srs.

associados, em pleno gozo de seus direitos para Assembléia Geral 'ExtrÀoTd'inária.
a ser realizada no dia 26 de março' de 1994, no Salão São João, sito a Estrada
ltapocuzinho, s/n, nomunicípio de Jaraguá do Sul - SC, em primeira convocaçãö
comnomínimo 2/3 (dois terços) de seus associados às lOh., em segunda convocaçãc
com omínimo da metade mais um de seus associados às l lh., em terceira.e ultima
convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) associados às 1211., ru. qua1
havendo número legal será discutida a seguinte:

.

Onlem do Dia'
1. Reforma Estatutária.
2. Assuntos Gerais.
Para efeito de cálculo de "quorum" a Cooperativa e composta por 198 associ

ados.

Jaraguá do Sul, O 1 de março de 1994.
Hilberto Fruzke

Presidente

Viação" Canarinho Ltda.

TRANSPORTE
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CROCHÊ '. -

Sra faz crochê. Interessados

ligar 72-1310

VENDE..sE
-

Um elevacar eaparelho de sol
daoxigênioCR$ 1.100.000,00.
Tratar 72-0607

VENDE-SE
Bar e lanchonete completo.
Tratar rua 25 de Julho, 1610,
Vila Nova. Preço a combinar
aceita carro no negócio

VENDE-SE

Máquina Elgin Brother 840 cl
frontura e mesa CR$.
50.000,00. Tratar 72-3233

• COMPRA • VENDE
• TROC� • FINANCIA

MonzaSLE 2.0 trio eletr. (G) -cinzamet.. 91

MonzaSLEtrloeletr. (G) -azulmet, ; 89

MonzaSLEtrioeletr. (A) -azulmet.. ó 88

MonzaSl.E (A) - bege met.. 84

KadettSL(G)-branco , : 90

EscortGL (A) - branco : : 88

DelRey GL (A) - azul met... : 89

Corcelß(G)-cinza 83
_

Passat (G) - cinza: 79

Gol(SG)-branco : 83

Rua Angelo Rubin4 951 - Ban do RioCetrO' Fone

f!9� JARAGuAOOSUL-SanllJ Catarlna (0473) 76-7014 �

. - - - -

TV PRETO E BRANCO
De 20', CR$ 50.000,000 aceito
cheque pl o dia 5/4/94 tratar

71-1724 cl Silene rua Roberto

Ziemann,40

CG91
Vende-seou troca-sepor terre
noemGuaramirim, tratarpelo
fone 73-0247 cl Elvira

VENDE-SEOU TROCA-SE

OpalaDiplomata SE completo
ar , direção hidráulica, trava
na porta, ar quente e frio, im
pecável. Valor 9.000 dólares.
Contato fone: 71-:8414. CI
Maurus

PARABRISAS
Vende-se vidros e parabrisas,
novos e usados, plautomóveis.
Contato emNereuRamospr6x
ao campo Estrela. Fone: 72-
2218

ATENCÃO CONFECCIONISTA
..)

1f(w�@@
@!ià�ß OO§úl��� úl1f©�o

KOMBI

Compra-se, ano 78 em diante,
àgasolina, tratarfone72-2295

Divisão de concreto
(Tubos e artefatos de concreto)

Rua Joinvil/e, 1016 - Fone 72-1101
.

Divisão de plásticos (tubos de PVC - efetrodutosllinha
esgoto- tubos de polietileno Imangueira preta).

Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025

Escritório Geral
Rua Cei. Proo6pio Gome., 89 - Fone 72-0066

BUZMAQ

. SAVEIRO/90
Vende-se saveiro/90, cor azul
inetalico, toda as revisões fei
tas e / seguro total, 39 parcelas
pagas (faltam 11) por
4.500.000,00 (Quatromilhões
e quinhentos mil cruzeiros re
ais). Aceita-se carro de menor
ou maior valor . Contato fone
71-8043

CICLOMOTOR SAX 82

Vende-se. Valor CR$
135.000,00. Tratar em cima
da lanchonete Escadão na

WalterMarquardt em frente a

Marisol

!
.

GOL/89GL .

Vende-se. Valor' CR$
4.500.000,OÖ. Fone: 72-3507

CG 125/83
Vende-se. Valor CRS
750.000,00. Fone: 72-3507

\

DT 180/92.
Vende-se. Tratarfone71-1822.
Vaior CR$ 900.000,00

I SE'VOCÊ QUER VENDER SEUS PRODUTOS NOI
PORTALDE'JARAGUÃSEM DESPESAS DE : Comércio de peças de

= ALUGUEL E FUNCIONÁRIOS '.
' : ,Máquinas de Cos��.ra Ltda.

I TEMOSA PARCERIACERTA PARA LHE PROPOR. - I Gt> Vendo deM6qu/no de Costuro novos e

: : usodos com oS$/stênc/o técnico

I A A AR CONOSCO I espec/ollzodo.
I VE·NH F L .

. I li!=> Peros, oporelhos,. óleo e Dgulhos.
I
t1 f :. � Insto/orõo de oporelhos Het-tup.

I: :JVLara.e Loja ·44 - Portal Jaraguá II Q:)lIevend�ordoSm6qu/noSdellepoSSQr.
O

'

' ....a Ange�o K.."...., 980
I . I .arra do K.o Cêrro
I (pela manhã) .

. I Fone,/FEVIC €0473:1 76-279I
.....•••••••••••••••••••• Jarag..á do. S..� - sc

ESTABILIZADORES, NO
BREAKS, DISQUETES, FITAS,
FORMULÁRIOS, MESAS DE
VIDEOS E IMPRESSORAS,
REBOBINAMENTO DE FITAS,
ETIQUETAS, ENVELOPES,
ETC... , PARA SEU COMPUTA
DOR.

MÁQUINAS DE ESCREVER NOVAS E: USA
DAS, CALCULADORAS, FAX, REi..ÓGIO DE

PONTO, ESCRIVANINHAS, CADEIRAS, ARMÁ
RIOS, COFRES, ARQUIVOS, FICHÁRIOS, ES
TANTESDEAÇO, LIXEIROS, BANDEJAS, VEN
TILADORES, BALCÕES, BANCOS, POLTRO
NAS, BANQUETAS, CARTEIRASESCOLARES,
CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS E ACESSÓRIOS
EM GERAL.

TONER, REVELADOR, CI
LINDRO PARA EQUIPAMEN
TOS DE XEROX 2600/3100/
310761035-1045-7000-5012/
14 CARTUCHO - 5012/14
REFIL 5050-5009 REFIL-2510
REFfL-1065 .

VENÂNCIODA
SILVA PORTO,

353
FONE/FAX

(0473) 72·1492

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 12 de março de 1994

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
MÁQUINAS DE ESCREVER E
CALCULADORAS· EM GERAL,
RELÓGIOS DE PONTO, i=AX,
ARQUIVOS DEAÇO, CADEIRAS
GIRATÓRIAS.

2-3 '
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CAMINHÃO DODGE/80
Vende-se, rodá raiada, toco,
CR$ 6.500.000,00 e vendo ca
minhão 2013 ano 80 CR$
20.000 dólares e um 1513 no

toco 77 CR$ 9500:000,00 e

um 60878 12.000 dólares tra-
tar 72-0280

.

CG 125/94
Vende-se ou troca-se por CG,
ano 87, 88.- Tratar Gráfica

Diego 73-9105

VENDE-SEOU TROCA-SE
Por carrodemenorvalorFusca
anoSã.gas.,motor 1.600. Tra
tarfone'72-2360. C/Valdemar
ouMiro

COMPRO CARRO
Pago até CR$ 1.700.000,00.
Tratar fone 71-1574 c/ Dênis

o

MOTO
o Vendo ou troco, RDZ '88, pre- '

ta. Em ótimo estado. Aceito
oODT 180 ou carro no negócio.

.

Tratar fone 7.1-1574 c/ Dênis

TL73

Únlcodone, branco. ValorCR$
750 mil. Tratar 71-1574 c/
Dênis (ao lado Salão Lider) -,

CICLOMOTOR 82

Vende-se, valor CR$
190.000,00: Tratar fone 72-

00590

CGI25/8I
Vende-se por 550 mil. Int.

TrasnportadoraTransmensed.
Claudemir

MOTO CG TODAY
Azul, muitobonita, aceito car
ro no negócio. Tratar 71-1574
c/Dênis

PARATI

Compra-se, cor clara, 88 a 89.
Tratar fone 72-2998

FUSCA/8I

Vende-se, motor 1.500 a gaso
lina, CR$ 1.600.000,00. Tra
tarBR-280 Km 7'). após entra
da do rodeio criolö - emente a
mercearia de Lucas c/ José
Natal da Silva, casa n° 4.050

TERRENO
VEnde-se um terreno de
100.000m2 (cem mil metro

quadrados) com plantação de
bananas. Valor 15.000;000,00
(Quinhentos milhões cruzei
ros reais). Situado em

Schroeder. Bairro Brasinho c/
Hilberto GörI

VENDE-SE
Casá 84m2, terreno 1286m2.
Rua Guilherme Kopmann,
198, centro. Valor US$ 9000.
Contato fone: 73-0106. Acei
ta-se carro no negócio

APTO
Vende-se, em Blumenau, a

800m da Furb, c/ 3 quartos,
garagem, portão eletrônico.
Valor US$ 22.500. Contato
pelo fone 72-0552. C/ Dr.
CarIos

o

•

.�-------------------�
I o

o

o

_ I
I OU ·trocol
I:

o

Gol 92 branco, Unico dono. Impecá- :
I .vel, Com 25.000km originais. '1

: Tratar 71-1574 c/Dênis. :'
._----�----�------�-_.

Agradecimento e Convite para
Culto de Ação de Graças
A família enlutada do sr.

Harry Rüdiger
Comunicam compezar o seu falecimento ocor-

"

rido no dia 5' de março último. Agradecem em

especial ao pastorSamuel Verdim, e à todos que"
o acompanharam até sua últimamorada. Outros
sim convidamparentes e amigos para o Culto de
Ação deGraças arealizar-se na IgrejaEvangéliöa

"

Luterana Emanuel no domingo 13/03 às 8:30 hs.

t

" Temos osMelhoresPreços eaMaior

v .... :t�1e�!�í!� estadO' C�'
o

.:�!�!e��i;:;2i::::"�
�

700.000,00 e vendo terreno 72. Aceita troca por carro de
Garibaldi 4 morgos. Valor2 menor valor. Int, 75-1450
milhões tratar rua Julio Tissi,
614, NereuRamos

Comércio de Máquinas de Costura

SUPER PROM"OÇAO

VariedadeemMáquinasdeCostura

NÃOCOMPREANTES'DENOSCONSULTAR

EntregamossuaMáquinaemJoinvitleouRegião
RI/II Joinviltc, ](;55 - J ita Lalau - Fom: (fJ473) 72-3522 - 7/-I)H32 - .luragu

á

do Sul : sc
I

COR�EIO ÕO POVO _- Jaraguá do Sul, 12 de m-arçõ de 199"4

o-t HarryRüdiger o )
- É comprofundopezar que registramos o

falecimento ocorrido no diaS de ",alço.
, ú�timo do Sr. Harry Rüdiger, 63, que du-

rante /6 anos participou-ativamente como socio
proprietário da-EmpreiteiraHawaLtda. Nesteperto,;: '

do, foi nosso' cliente, mas acima de tudo um amigo de
todos nôs.

-

Por esté motivo lamentamos o seu faleci
mento e aproveitamos O ensejo para manifestar as
nossas sentidas condolênciasa d": Ilse, extensivasaos
demaisfamiliares.
Direção efuncionários da
Organização Contábil "A COMERCIAL" SICLtda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Pedalando Gostoso
R. José Emmendöerfer, 19 - Jaraguá do Sul- Fone 71-4322

P.IR!!:.!'!.!!!�.73_2
Tudopo,o suo

"".moto e blcleleto
.com omelho,p,eto

.

COMERCIO E INDÚSTRIA
BREiTHAUPT S.A.

CGC-MF ,,0 84.419.810/0001-58

AVISO
Acham-se a disposição dos senhores acionistas
desta sociedade os documentos de que trata o

. Art. -133 da Lei 6404/76.
Jaraguá do Sul (SC), 28 de fevereiro de 1994

A Diretoria
.

PEDRAS:SÃOTOMÉ-ARDÓSU
PEDRAS PARA REVESTIMENTOS EM GERAI.
Rua Silveira Júnior, sine (próx. Ginásio de Esportes)
Guara�irim - SC l�f'NI�: 7:)-(")27

·Indústria e Fab. de €squadrias
Ferro em.geral - Janelas - Portas
- Ceitas - Grades - Portas Rolo -

Pantogróficas - Portões
e Consertos em Geral.

Rua Luiz Balistieri, n° 289 - Guaramirim - se

Fone 73-0580
•

rÖisqoe -öXiginioT
• Acetileno - Carbureto - Varetas e Manômetros. em geral •

:
.

(Entrega imediata) :
: PNEUS IMPORTADOS Semi-novos :
• Aros 13 -14 e 15

m
·

:. Rua 28 de Agosto, 1549 - fundos �
T

� :

: Fones: 73-02?8 � 73-031 5 �-. � :
• Guaramlnm - sc - !1Mé.P� Rc»a - Proprietário .Â. •

............ � .... � .............•...

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial doRegistro Civil do 1 ° Distrito da Comarca de Jaraguá do
Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram nesteCartório exibindo seus documentos
pela lei, afim de se habilitarem para se casar os seguintes: c-

.

Edital N° 19.260 de 01/03/1994
CLAUDlNEI CHAWS DA SILVA E MAURILIA PEREIRA

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor. naturàl de Lages, neste Estado, domiciliado e residente na rua

Águas Claras, 85, em Ilha da Figueira, nesta cidade, filho de José Maria da Silva e lone Chaves da
Silva.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Tijucas, neste Estado, domiciliada e residente na rua

Águas Claras, 85, em Ilha da Figueira, nestacidade, filha de GercinoPereira eOnésia Costa Pereira.
Edital N° 19.261 de 03/03/1994

DAURI ANTONIO BONA E BEATRIS SPERFELD SEBOLD
Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Rio dos Cedros, neste Estado, domiciliado e residente
em Loteamento Rosá, 141, Barra do Rio Cêrro, nesta cidade, filho de José Bona e Ebbe Bona.
Ela,brasileira, solteira, costureira, natural deAmpére, Paraná, domiciliadae residenteemLoteamento
Rosá, 141,Barra doRioCêrro, nestacidade, filha de JoséLino Sperfeld SeboldeNelsi Joanella Sebold,

Edital N° 19.262 de 03/03/1994'
CARLOS ROBERTO CIDADE E TÂNIA MARA NÜSSNER

Ele, brasileiro, divorciado, bancário, natural de Florianópolis, nesteEstado, domiciliado e 'residente
na rua Procópio Gomes de Oliveira. 717, apto. 23, nesta cidade, filho de OsniMaximiliano Cidade
e Maria Nazareth Wagner Cidade. .

.
.

Ela, brasileira, solteira, professora, natural deBlumenau, nesteESldo, domiciliada e residente na rua
ProcópioGomesdeOliveira, 717, apto. 23, nestacidade, filhadeOttomarNüssner e IngeloreNüssner.

Edital N° 19.263 de 04/03/1994
VILMAR MACHADO E EVA APARECIDA PAIANO

Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural de Barracão, Paraná, domiciliado e residente
em Três Rios do Norte, nesta cidade, filho de Genesio Teixeira Machado e Hilda LeriaMachado.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Palma Sola, neste Estado, domiciliada e residente em Três
Rios do Norte, nesta cidade, filha de Carlito Paiano e Joaquina Vieira.

Edital N° 19.264 de 04/03/1994
GIOVANI Luís DALPIAZcE LISEMERI ALFLEN

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Jaraguá doSul, domiciliadoe residente na rua Antonio
Ribeiro, 500, Ilha dá Figueira, nesta cidade, filho de Lino Dalpiaz e Elfi Flohr Dalpiaz.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Massaranduba, neste Estado, domiciliada
e residente na rua José TheodoroRibeiro, em Ilha daFigueira, nesta cidade, filha deAugustinhoAlflen
e Lucia Weber Alflen.

Edital N° 19.265 de 07/03/199.4 ,to ,

LAÉRCIO SEVEGNANI E ELISANE LOURENZETTI
Ele, brasileiro, solteiro, agricultor, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado eresidente em Santa Luzia,
nesta cidade, filho de Arthur Sevegnani e Angelina Maffazzolli Sevegnani ..
Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em SantaLuzia,
nesta cidade, filha de Mario Lourenzetti e Luzia Prestini Lourenzetti.
E para que chegue ao conhecimenLO de todos,mandei passaro presenteEdital que será publicado pela
imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

.

EDITAL
. Patrícia Tavares da Cunha Mello Gomes, Tabeliã, e Oficial de Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul,

Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste Cartório para Protestos os Títulos contra:
Adilson Markíewcz - Rua Águas Claras, 682 -.NESTA
Com. e Repres, Odorizzi Ltda - Rua Valde Marquardt, 2820 - NESTA
Courtier Repres. e Serviços Ltda - Rua Reinoldo Rau, 170 - NESTA

Emplac Paineis - Rua José Theodoro Ribeiro, 1339 - NESTA
Francisco Olczyk - RuaReinoldo Rau, 300 - NESTA
Ind. de Móveis Municke Ltda - Rod. BR 280 KM 1674 - NESTA
Joní José Schoeffel- Rua Irineu G. Amizade BI. 06,101 - NESTA

Joiio Luiz de Oliveira e Cia Ltda - Rua 090 n" 42Ó • NESTA

J.V.R. Com. eAuto Pçs Ltda - Aos cuidados da Agênc SN - NESTA

Manoel F. da Costa SA Com. Ind. - Rua-l 973, João Pessoa � NESTA

Maria Celis Grabner - Rua 328, n° 771 - NESTA

Mísslssíp! Modas Malhas - Rua WalterMarquardt, 623 - NESTA

Norberto OechlerME - Rua Campo Alegre, s/n° NESTA .

Rud Sport Car Ltda - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 136 - NESTA.

Rud SportCar Ltda - Av. Mal. ?eodorO da Fonseca, 136 - NESTA

Silvio Luis K1imekowski - Rua Aguas Claras, sin° - NESTA

Transp. N R H Ltda - Rua Verdi F. Lenzi, 78 - NESTA .

Techtron Ind. de Comp. Eletr. Ltda :Rua'25 de Julho, 1153 - NESTA

Tingitex-Benef. Texteis Ltda - Rua 603, 165 - João Pessoa - NESTA

Tlngítex Benef. Texteis Ltd� - Rua 603, 165 - João Pessoa - NESTA

Tingitex Benef.' Texteis Ltda '.;-R.lI.� 603, 165 - João Pessoa - NESTA

Vicente Raulino - Estr. Garibaldi, 1<i!2, - NESTA
.' ., �

E, como os ditos devedores não foram ell6pnttados ou se recusaram a a�eltar a .devida mttma.çao, faz por
intennédio do presente edital, para que os mesi:1ios compareçam neste Cartono na Rua ArthurMüller, 78., no
prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ouen�ar razão porque não o faz.sob a pena de serem os refendos

protestados ria forma da Lei, etc. .

.

, .

KE/Jaraguá do Sul, _al de março de 1994.
,

Patrícia Tavares d-!I=1;unha Mello Gomes

abeliã
-

�OOMro�ro�;h���S�12d�e_m_a_�_o_'d_e_l_9_�� � �_�_�� .==_._��
.

__._2_-_5��-Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.'����-'�"�-�-."�-----�--'--��-"'����----------------'_------------�--------------�... , " ..•••.. ,',,", , ..• ".-'.. � ,""."',,' ">.'�.�-.;;.�

"<'/::""'�'D�O�:.
..

·

r"�"-�M"'-
-i e

�.';�. �."O'':'Q'_"-"<�"'f';' "V':O"
.

C' f p\R''t- (""I�' .�
..

.. ,...,lt, '... ,'':!, 't' l _: ; I,..... .;! i... t
.

.

:,l �.
" � -

_

�.' o',' .•

. .
"

. .

.
.

.

'. "

,

'.
-

,

�o l�G�R Q�[" voe f Df�fJ�.
o Apenas 4 apartamentos'por andar

.O Vista panorlmlca'
,

O'Plsclna
O Playground

O Chui'l'áaquel....

O SaIIO de Jagos .

O Sallo d8 Festas

O Antena Parabólica

O Portões Eletrônicos
FINANCIAMENTO O Totalmente residencial

!:..:r=fT=lh-,;�UL__..bH1P---lrrl·� Ct3 =t ii O Todos os apartame� com garagem "

PI Equlvalenela SIlarial .

A

Use seu FITS O Tres dormitórios (�ma surte)

ENTREGA O·Dois elevadores até n. garagem
O Água quente

• Construção
, .. e Vendas:

d
IMEDIATA
, VENDAS:

e" �
lrnobiliar ra

.

[
c>-

Edifício Isabella alí na Procópio
Gomes deOliveira

CHAI,.É
IMOBILIARIA
R. Relnoldo Rau, 61
Fone(0473)71-1500
Jaragué do Sul - SC

CONSTRUTORA. INCOIIPOIIADOIIA

JARAGuÁ
R. Cei BernardO Grubba, 246

Fones (0473) 72-0014 e.71-0347
Jaragué do Sul - SConDf MORftR f UM. DRflZfR!

Loteamento Juventus
Lotes com entrada + financiamento

Vendas: Chalé Imobiliária
.

;
Fone (0473) 71-1500 ,.

RUA REINOLOO RAU, 61 - JARAGUÁ DO SUL, SC
J

N D
Casa dc alvenaria
RU;l )') I Jaraguá

Esquerdo. cl
I X(I ()(Im' ler

412.()()t1l'

Terreno

Loteamento
\ crsalhcs (' ,11(;1 ele

-t:'() ()(IIII

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 12 de março de 1994
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Requllhos:
• Fotocópia do certificado do 2° grau elou diploma do 3° grau;
• Histórico escolar,
• Currículo de qua1i1icaçio profissional
CUlto da I" Ecapa extenllio
I Matricula: CRS 95.000,00
2 Mensalidade: 5 parcelas de CRS 95.000,00 (valormarço de 1994) com vencimento no dia 06 de cada mês, corrigido pelo IGPIM do mês anterior.
GradeCurricular
I" Etapa ._iio
Módulo I • Preparação para Qualidade
Fundamentos de Qualidade , _ ,....................... . 15h1a

Aspectos-Humenos daQualidade................................................................................................................................................. . IShia

Educaçiopara.Qualidade _ _....................................................... . 3Oh/.
Mó<Íulo 11 • Planejamento daQualidade
SistemasdeQualidade _ ; .. _ ...............•...............................................................................................................................................................................4Sh1a

Metodologia de Análise e Solução de Problemas. .. , 3OhI.

Normalizaçio e Documentaçio _ 3Ohla
Módulo III - C>rgani:mçio do Sistema Produtivo .

Gestiloda Produção , _ 4Sh1.
Módulo IV • Qualidade na Metrologia

•

Metrologia. ,., IShI.
1'otaL 22ShI.
1"Ecapa .spedalbaçio
Módulo V • Produção Cientifica
MetodologiadaPesquisa , " _ 3OhI.
SemináriosdeOrientaçioMonográlica. , , 3OhI.
Módulo VI - Aspectos Estatísticos' e Econômicos da Qualidade

.

ElitatisticaAplicada àQualidade : , 3OhI.

AspectosEconômioosdaQualidade : 1Shla
Módulo VII - Avaliaçio da Qna1idade
Qualidade na Aquisição ,., .lShi.
AqditoriadaQualidade , .- _ 3Ohla
Módulo VIlI • Metodologia do Ensino Superior
Metodologia do Ensino Superior , 60hI.
Tot.L _ _ _ _ : _ 2IOha

IDf�.:
Fundação BducactonalRegionalJaraguaense • FEll.!

Av. dói Imigrantes, 500
.

Pane: (0473) 71-0983/71·2656
Coord,nação dePós-Gradua.ção ePesquisa

Curso de_ ês.pecia·I��ação em gestão da
Qualidade e Produtividade

Objetivos .

Oferecer a W11 número cada vezmaior de profissionais atuantes na área da qualidade ou wüversitários e professores universitários, o acesso â produção científica, que
form. um profissional especialista na quatidade. multiplicador deste pensamento.
Oque.eprttende
Proporcionar às empresas da região de Jaraguá do Sul, conhecimentos e técnicas com vista à mudança cultural para a qualidade total, embasada na realidade nacional e
regional;

-

Atender às necessidades e expeétativas criadas pelo Programa de Desenvolvimento da Cultura para a Qualidade, permitindo aos profissionais que não tenham terceiro

grau. acesso aos conhecimentos de nível de especialização, através das disciplinas da I" etapa, as quais serão oferecidas como extensão wúversitária.
Plíblico alvo .

Profissionais envolvidos com .tividades voltadas para a melhoria da qualidade e produtividade;
Graduados e graduandos em Administraçio, Engenharia, Economia e áreas afins.

Itucrlflla eAfatr(cllia

Período: 07.30 de março de 1994

Horário: 14:00 às 21:00 horas

Associação dos .Jornais do Interior
de Santa C�tarina

Assembléia Geral
Extraordinária
Convocação

Pelo presente e, de conformidade com os Estatutos Sociais
ficam convocados os jornais associados a esta ADJORI-SC.,
para a Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia
20 demarço de 1994, nó Salão de Convenções doHotel Fazenda
Jomar, localizado na Estrada Geral do Braço São João s/no no

município de Santo Amaro da, Imperatriz - SC., nos horários:
- 8:00 horas com a presença de metade mais um dos

associados e/ou
- 9:00 horas com a presença de qualquer número, para

deliberar sobre a seguinte
Ordem do Dia:

I) - Aprovação ou não do Parecer do Conselho Fiscal que
analisou o Balanço Financeiroe Patrimonial e as Contas da
Diretoria relativo ao exercício de 1993;
II) - -Alteração dos Estatutos Sociais;
III) - Assuntos diversos.

Chapecó - SC., 3 de março de 1994
.

Darcy Schult: - Presidente

",

ADJORIê

VILA LALAU -

Próximo aMarisol

Apto. cl 3 quartos
(I suíte) - com

115,00m' (prédio
novo) �US$ 22.500

CENTRO - Casa em

alv., cl 150,OOm', suíte,
2qtos,2salas,copa.C02.,
BWC social e de servi

ço, lavand, chur., f!íJI.12
carros. Rua Felipe
Frenzel (fundos INSS)
-US$35mil.

CENTRO - Apto.
cl 193,00m'/Ed.
Carvalho - Suíte, 2
qtos, BWC, 3.salas,
lavabo, demais de

pendências e gara

gem. US$ 65mil.

CENTRO - Apto.
grandelEd. Jaraguá
- Suíte, 2 qtos,
BWC, salas, demais
dependências e ga
ragem-US$45mil.

CENTRO - Prédio c/2 pavimentos, ao lado
do Ed. Jaraguä, com 236,00m' de área

construída, terreno com 336,00m', situado na

rua Epitácio Pessoa - US$ 120 mil.

JOINVILLEICEN
TRO - Apto. cl

202,OOm' - Ed, Presi
dente, frente ao Colé

gio Santos Anjos - ao

lado da Catedral (pos
sibilidadedetrocacom
imóvel em Jaraguá).

UBATUBA SÃO
FRANCISCODO
SUL - Casa em' al
venaria com aprox.
71,00m', mobilia
da, edificada em ter

reno de 312,00m'

CENTRO - Sobra
do em alv., cl aprox.
150,00m', em ter

reno cl 560,00m',
situado na rua João
Dowbrava n? 167

(fifa da Pólvora).
- US$22.300

CENTRO
Residencial
Maguilu - Rua

Procópio Gomes -

Apto. cf 2 quartos,
20 andar - US$
8.500 e assumir n
nanciamento na

CEF.

- Casa em alvenaria
semi-acabada (pro
jeto-I60m')emter
renocf461m', situ-

AMIZADE - Ter
renolárea com

19.000,00m' - US$
35mil.·

.

CENTROI RUA PROCÓPIO GOMES -

Terreno de esquina, (15 X 70), com
1050,00m' (em frente ao Ed. Isabela) - US$

80mil.

AMIZADE

Apto. cl 3 e

quartos - Entra
da e assumir
financ. junto. a

CEF.

FIGUEIRA -

Terreno com

600,00in2 próxi
mo a Indumak -

US$ 6.000

esquina, na rua

Procópio Gomes (em
frente ao Ed, Isabela),
medindo I.050,DOm'
(15 x 70). Preço: US$
80mil-(Aceita-secar
ro ou ou!,o imóvel).

no na rua Jorge
Lacerda (Próximo
ao Ed. Argos e ao

SESI), medindo
448,OOm' - US$ 55
mil.

- Terreno cl aprox.
16.000,00m', pró
ximo ao Portal de·

Jaraguá, ao lado do
Posto Bogo. US$
250mil.

CENTRO - Rua José Emmendoerfer - lote cl

450,00m' - US$ 10.500

no na rua José

Emmendoerfer es

quina ao lado da

Ind. de Quadros 3

Américas - US$ 15

mil.

Casa em alv., cl aprox,
200m' em terreno cl

6OO,OOm' (Em frente
aoAçougue Bylaardte'
Ind. Textil Sta.

CENTRO - Casa em alvenaria, cf aprox.
160,00m', 4 quartos situada na rua Exp,
Carlos Ferreira, 745. Preço US$ 35 mil.

NORTE - Lote cl

800,00m',situadoa
40,00metros dama
Roberto Ziemann -

US$6.000.

NORTE - Lote cl

450,00m' na Tifa
Schubert! Rua dos

- US$

preços diversos.

GUARAMIRIM -

Aport.mvos,narua28de
Aga@, ri 15án' local.
no Ed, Nelsal de Bem
emcimadOoJ;3ESCSA,
-suíte,mais2�.-Firun
direto oom a construtaa,
em até 20meses.

renoclaproximada
mente 3.600m',
próximo aoColégio
HolandoGonçalves
- US$16.00a

..
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t CP Imobiliário

r:r Casa de alvenaria, com 82m2,
terreno com 450m2, na ruaMaria
B. Bertoli -Vila Rau.
r:r Casa de alvenariaGarn 153m2,
terreno com 318m2 - na rua

Alfredo Mann, 77 - Centro.
r:r Casa dealvenaria com 1.68m2,
terreno com 390m2 na rua José
Emmendoerfer, fundos com Res
taurante Laçador- Nova Brasília.
r:r Casa de alvenaria

(Inacabada), com 106m2, terre
no com 319m2, (16,30 x 19,50)
na rua 588 (próximo ao

Vieirense) - Vila Lalau.
er Casadealvenaria com 130m2;
terreno com 765m2 (17 x,45), na
rua .José Emmendoerfer, 631 -

'

Nova Brasilia.
er Casa de madeira com 90m2
e o terreno com 450m2 na rua

Guilherme Hering, 75 (próximo
ao Bar Capué) - Centro.
erTerrenocom475m2naruaAn
tania Carlos Ferreira - Centro.
r:rTerreno com 450m2 na rua Pre-
feito Bauer - Vila Rau. -

r:r Chácara com 205 margas de
terra com casa, rancho, mata

virgem, (palmito, várias planta-
.ções e com equipamento com

pleto para aviários. Sito na Vila
Amizade - próximo ao-Clube dos
Viajantes.

Larlmóveis
Av. Mal. Deodoro, 141

Casa de alvenaria cl 300,OOm2• na rua Richardt Piste. com 3 .. condicionados. hjdro massage�
aquecimento solar. alanne.

Locação
Apto em Corupá, na ma Robeno Seidel, ct 3 dormitóriose'" depeiidincias com garagem.
Apto na Av, Mal. Deodoro. 88. 2" andar. cl 3 dormitórios • 0UIJlIS cIepen_. com elevador e cl
garagem.
Apto ria ruaüourenço Kanzlern" 637. Vila Lenzi. 00111 1 suile 2dooni1órios e demais dependências com
garagem.
AptonaAv.Mal. Í>eodorono 364. (emcimadaFannáciaKwy). rom3donnif.óri08e demaísdependênóes
com garagem.
Apto na rua Alberto Schneider. (BIIITII), com 3 donniI_ ......... dependências.
Casa de madeira na rua Leopoldo Jansen nO 211. CI:! dormitórios e demais dependências.
essa de alvenaria no Loteamento VlCenzi. e GadoUi. (Sanlo Anlonio). com 2 dortnitórios e demais

.

dependências.
Sala. comerciai.

Salana Av. Mal. Deodoro, 141. cl9Om'.
Sala na Av. Getulio Vargas n" 49. com 68nr.
Sala na rua Leopoldo Manke. 46. com 3Oml,

Vendas
Fábrica de embalagem descartáveis de alumínio tipomarmaex com todo o equipamento: naruaBemàrdo
Dornbusch. aceita carro e telefone.
01 apartamento cl 253.oom2 na rua Joinville.
Casa de alvenaria c/ferreno de IS x 30 na rua Barão do Rio Branco.
Terreno na ruaMax Nkl.."I]au Sclunidt ct Soo.OOm:.
APto cl 160,00m2 no Edificio Miner na Mal. Deodoro. Iodo mobiliado.
Terreno c/2 salas e 2 casas de alvenaria na ruo Bernardo Dornbusch.
Terreno çI érea de 441.00m2 na rua Pastor Lorenz Hahn n- 51, Guaramirim.
Casa mista cl 9O.00mz na rua Manoel da CoSIa. Bairro Joäo Pessoa.
Casa de alvenaria cl IOO.00m2 na rua Santa Catarina 368.
Sala com�a1 cl163.00m2.
Casa de alvenariacl3S0.00m2 comterreno. narua JoãoPlaninscheck esquinacom aroaVenâncio da Silva
Porto.
Um terreno com 760.00m2, com sala comercial na BR 290 km 70 .. com uma entrada de 1.000,00 dólares
maia 9 parcelas de 1.000.00 dólarea mensais.
Terreno com 4.700,00m2 e casa de alvenaria com muitas frutas e palmitos.
Terreno com érea de 3SO.00m2. No Loteãmento Jardim Francisco.

•...�_...._._..-.
I . �t;:' I
I CRECI N° 1596� I
I '.. 31 I
I I

= Rapa Sul =
I I....õvei. I

I Fone: (04C73) 72-2734 .•asas

II Casa alvenaria cl 130m2, 3 qtos, sala, eoz., EWC, II Ilavanderia, garagem, terreno cl 450m2, Vila Rau.
I Aceita carro. Preço US$ 15.450 I
I Casa alvenaria cl 116m2, 4 qtos, sal. 1 suite, 2 I
I BWC, cop. cozo garagemeterreno cl 777m2, lateral I 'II Estrada Garibaldi. Preço,US$ 16.000 I
I Casa alvenaria, cl 80m2, 3 qtos, sal. cozo BWC, I
I terreno com 3.000m2, com uma lagoa. Aceita carro, I
I moto, lateral rua Pastor Schneider - Preço US$ I II 16.590 I
I Casa alvenaria 125m2, 3 qtos, sal. cozo cop. desp. •
I BWC, lavand: garagem terreno com 440m2 - Vila • II Rau. Aceita carro. Preço US$ 15.500. I
I C'asa alvenaria cl 1401U2, 3 qtos, sal. cozo cop., I

.

I BWC, garagem, churrasqueira, rua Felipe Frenzel- •

II Centro. Terreno cl 372m2. Aceita carro. Preço US$ •
I 75.000 I

'

I Casa alvenaria cl 98m2, 3 qtos, sala, cozo copa, I
I lavanderia, despensa, banheiro, emais emgalpão cl I Ili 96m2,. terreno com 5.000m2, Estrada Garibaldi. I ,.

I Preço US$ 16.200 I
I Prédio cl 2 pavimentos cl 196m2 três aptos, sendo

II um C/96m2 e os outros dois com 50m2 cada um, na II
.

I Barra. Preço US$ 35.000 I
I Casa mista cl 80m2, 3 qtos, sala, cozo BWC, I
I lavanderia, terreno com 1.0001112, rua Afonso II Nicoluzzi, Vila",Rau. Aceita carro. Preço US$ I

I
18.000,

' .

:Casa de madeira cl 70m\ 2 qtos, sala, cozo cop. I,I BWC, lavand. sala de costura, terreno cl 2.000m2 I
I (19 x 105) - Rua Horácio Rubini, 706. Preço US$ •

II' 18.500 I: ICasa de alvenaria cl 70m2, 2 qtos, sal. cozo BWC,
I despensa, terreno cl 352m2, lateral rua Pastor
I Schneider, na Barra. Preço US$ 13.320 I
I' Aluga

-

II II Terreno eom4.000�n2 na rua BerthaWeege - Barra
I .do Rio Cerro

'. •
I Uma loja cl 200m2, na rua João Planicheckn" 1587 I
I Duas. lojas com 65m2 cada uma, na. Barra - Rua I,
I Ângelo Rubini I
I Tmtarna R.Âng� Rubinl, 1223 - Sala 9 - Barra do Rio Cêrro I
I Fone (0473) 72-2734 pfQtocolo. nO 010893/ 7-6 I
•._.�.....��....�

TERRENOS
Terreno emPiçarras a beira rio cl 4.185m2(Ancoradouro)
Terreno na Rua Amazonas cl 1.720m2, próx, Parafusos

. Ewald.
Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, cl 2.500m2 •. Próx,
trevo do PostoM�lla

.

Terreno Rua 478 (lateral Rua Lourenço Kanzler) cf 450m2
Terrenoc/. 535,80m2.LoteamentoJÚlio Rodrigues, Lote n009
Terreno cl 420m" Rua Luiz Kienen
Lote nO77LoteamentoAnaPaula II - Rua VictorRosemberger,
154

Lote n° 118 - LOteamento Ana Paula II
Lote n? 014 - Loteamento Julio Rodrigues
Terreno esquina na Rua Reinoldo Rau cl casa de alvenaria

CASAS
Casa de alv., (em construção), Rua Rudolfo Lessmann, cl
480m2 cl terreno de 900m2
Casa de alvenaria cl 60 m2 - Loteamento Liodoro Rodrigues
Casa de alvenaria cl 235m' ct terreno de 1.200m2• Rua
Waldomiro Schmidt, n" 222 - (Jaraguá Esquerdo).
Casa mista cl 90m2 - Rua 591 - Sem nome, 70, terreno de
450m2
Casãmista cl 120m2-Rua Walter Marquardt, 2.732, terreno
450m2

•

Casa alvenaria em construção cl 144m2 (aceita carro) Rua
3 J 2 - Angelo Menel
Casa Alvenaria cf 70mo c/ terreno de 364m' . Loteamento
Manfrini Lote '27

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

APARTAMENTOS

Apto, Edificio Jaraguá cl 70m2 ci 2 qtos., (10 andar). apto 3.

Apto. c/250mo, 3 quartos, uma suite - Rua Joinville.
Apto. Edifício Carvalho cl 160m'
Apto. cl l Jônf', 2 quartos, dependo empregada, 2 banheiros,
sala e garagem. Edifício Hass 40 andar.

LOTES FINANCIADOS
Loteamento Ana Paula 111.

Loteamento São Cristóvão II.

CONDOMÍNIO AZALÉIAS (empreendimento Classe A)
�oteamento Acapulco na Praia de Piçarras,
Loteamento Liodoro Rodrigues (Vila Rau).

CHÁCARA NA CIDADE

Arborizado, cf área de 14.700mo, a 5km do centro, cl boa

água, uma casa em excelente estado e casa de caseiro.
TERRENO COMERCIAL

Av. Mal. Deodoro da Fonseca c' 3.000m'
Av. Mal. Deodoro da Fonseca Cl 1.382 m;
Av. Mal. Deodoro da Fonseca Cl 950m'.

Empreend�n1t!ntos lrnobiliarios Marcatt2
Av. Mal. Deodoro 1179

Comera eVende
I

.r:r..
e,.

71 -1136
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Alberto Massuda - Nasci-
.

do 110 Cairo, Egito, em 1925.

ExpôsnoSalãoIArtet lal.iberté
e foi premiado na BienalMedi
terrânea de Alexandria. Desde
1961 residindo em Curitiba,
participa ativamente do cená
rio artístico integrando-se ao

movimento de renovação das
artesplásticas do Paraná. Cur
so de artes naItália. Exposições
110 Brasil e exterior. Participou
da Bienal de Veneza. Leciona
Desenho e Pintura no atelier.

. Tem obra noMaj. Participa da

ExposiçãoArtistasdoParaná
Geração 60.
Alvaro Borges - Nasceu

em PontaGrossa, PR, em1928.
É um dosfundadores do Grupo
Um, que realizou diversas ex

posições em Curitiba e interior
do estado. Conquistou prêmios
no Salão Paranaense efez tndi
viduais em São Paulo, Rio de

Janeiro, Paraná e na Alema
nha. Artista de tendência mo

dema, suaspinturas trazemfor-
. tes variações cromáticas epai
sagens, peixes e frutos em seu

conteúdo temático. Artistas do
Paraná - Geração 60.

American Scene - Grupo
de artistas realistas norte-ame

ricanos, entre os quais Grant,
Hopper e Wood, cujaprodução
pictórica se caracterizou pelo.
monumentalismo dos grandes
murais encomendados por ins

tituições estatais.

Antonio Arney - Natural
de Piraquara, PR, onde nasceu

em 1926. Autodidata. Partici

pou de váriasmostras coletivas
e salões em todo o país desde
1961. Integrou a 1].0Bienal In
ternacionalde São Paulo. Rece
beu diversos prêmios no Salão
Paranaense. Realizou várias

individuais em Curitiba e re�
centemente foi homenageado
peloMuseu de Arte do Paraná
com uma retrospectiva de sua

obra. Trabalha.com objetos em'
madeira e tem obras no acervo
do MAC/PR eMAM/SP. Artis
tas do Paraná - Geração 60.
Antonio Dias - É o tipico

artista nômade, alvo desta
Bienal (a2n. Nasceu em 1944
em Campina Grande (PB), mu
dou-separa o Rio em 1960, foi
paraMilão em 1967 e desde a _

década passada vive em Colô

nia, naAlemanha. Sofreu influ
ências da pop arte e da arte

conceitual nas anos 60 e 70.

Sempre discutiu a questão do

suporte em sua obra. apesar do
trânsito tntemacionalde seu tra-
balho, só participou de uma

bienal.

Arquitetura Utópica-Ma-

em diversos movimentos (den
tre

.
eles destacam-se o

Dadaísmo, o Futurismo, o

Cubofuturismo e o

Construtivtsmo), constituindo
um peculiar ponto de contato
entre eles. A Arquitetura Utópi
ca elabora projetos inviáveis,
seja pelo seu gigantismo, seja
pelo desafio aosmateriais e téc
nicas existentes. Apontando e

desafiando os limites do possí
vel, estes arquitetos revelam, ao
mesmo tempo, o inconformtsmo
com estes limites e o prazer in

fantil de trabalhar com o ilimi
tado

.

universo do sonho e .da
fantasia. Exemplonotáveldear
quitetura utópica são os proje
tos do arquiteto (posteriormen
tedadaista)deBerlim.Johannes
Baader que, em 1906, sepropôs
a construir um tempo mundial
de todas as religiões, com mil
metras de altura e quinhentos
metros de largurana base. Dig
no de menção, também, oplano
do artista russo Kasimir
Malevitchde construir, em 1913,
uma cidade suspensa. Em um

sentido figurado pode ser visto

como ArquiteturaUtôpica todo
projeto onipotente das vanguar
das históricas, como bem ilus

traomanifestojilturistadeBalla
e Depero, de 191S, sobre a Re

construção Futurista do Uni
verso.

Domício Pedroso - Nas

ceu em Curitiba, PR, em 1930.
Pintor e Gravador, formado
pela Escola de Música e Belas
ArtesdoParaná.Expôsnasprin
cipais cidades dopaís epartici
pou de mostras de artistas

paranaenses nos EEUU, Suiça
e Japão. Programador Visual,

,
também, dirigiu instituições cul
turais no Badep e na Funarte.
Tem obras no acervo doMASP
e no Museu Nacional de Belas
Artes do Rio de Janeiro. Artis
tas do Paraná - Geração 60.
Érico· da Silva

Catarinensede Itajai, onde nas
ceu em 1932, radicado em

Curitiba desde 1949. É autodi
data. Realizou exposições indi
viduais em todo o Brasil, inclu
sive Jaraguá do Sul, Joinville,
Blumeneu e Flortanôpolis. No
exterior, expôs IIOSEEUU, Por

tugal, Alemanha e outros paí
ses .. Recebeu importantes
premiações em salões oficiais
de arte. A temática de suaspin
turas -Igrejas, Procissões, Pai
sagens -, tem agradado sobre-.
maneiravários colecionadores.
Artistas do Paraná - Geração
60, (Continua)

Fontes: FolhadeS. Pali lo de

J.\RT&S
----------------------------�aato L?a��Ei�a--

45 anos
Florianópolis - A Fun

dação Catarinense de Cul

tura, através do Museu de

Arte de Santa Catarina,
convida para as exposições
domês demarço, em come

moração aos 45 anos do
MASC .

Abertas dia lOdemarço,
quinta-feira, são elas:

. ElkeHering - desenhos
Sala Especial Harry Laus,
comvisitação até 3 de abril;
JoséMariaDiasdaCruz.

- pinturas, com visitação até
30 d€ abril e Retrospecto-
4 Décadas - acervo do
MASC.
A visitação acontece de

terçaa sexta-feira, das 10 às
12 edas 13 às21 horaseaos
sábados e domingos das 17
.às 22: horas. \."

OMASC está localizado
na avenida Governador
lrineu Bornhausen, 5.000,
Agronômica, Florianópolis.

Artistas do Paraná - Geração 60
Jeinville - Até 31 de março a

GaleriaMunicipal deArteVictor
Kursancew apresenta a exposi
çãoArtistas doParaná - Geração
60. Contrariamente ao que noti
ciamos na última edição de Ar

tes, o artistaWilson de Andrade
e Silva não está expondo.

Tendências
O matérico, expressionista,

impressionista, figurativo e· abs-

trato são algwnas das várias ten-
. dências que compõem o trabalho
dos 15 artistas paranaenses, en
tre os quais figura o catarinense -

de Itajaí - Érico da Silva (verbete
em Arte de A a Z).

\

Na coluna Arte de A a Z,
.

confira o breve curriculum de

alguns pintores da Geração 60.
Semana que vem, mais notas na
mesma coluna.

----;��--��"����--�----------------------------------------------------..----..-- �
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João Carlos Pecci
. Escritor, autor deMinhaPro

fissão é Andar, 1980, Existên
cia, 1984, Cyngela e o Peixe
Cor de Sol, 1985 e O Ramo de

Hortênsias, 1986, João Carlos
Pecci tambémjá fez letras para
músicas, cantadas pelo irmão
também fámoso, o Toquinho.

Segundo notícias recentes,
JoãoCartas estápreparando uma
biografia do "poetinha" Vinicius
deMoraes, facilitandoo trabalho
inclusive pela convivência e par
ceria que Toquinho teve com o

poeta.
No próximo dia 17 o querido

João Carlos Pecci, que tambémé

pintor - e dos bons -, comemora o
seu 52° ano de vida.

Contatos com o artista podem
serfeitos através daVaterLtda.,
rua Laiana, 126 - CEP 05470 -,

São Paulo, SP.
Promessa

A exibição do video sobre o

506 Salão Paranaense não ocor
reu dia 7 p.p. no Museu do

Sambaqui, em Joinville. Apesar
de estar na pauta da reunião da

AAPLAJ, razões técnicas
inviabilizaram o acontecimento,

Tentaremos, na próxima reu

nião da AJAP (dia 6 de abril, às
19:00 horas, na SCA'R), trazer o
trabalho para exibição aos asso

ciados e demais pessoas interes
sadas.

Aniversários
Hoj�, 12 demarço, aniversa

ria o deputado estadual Udo

Wagn��batalhad�r pelas cau:
sas artístiéo-culturais de Jaragua-
do Sul;

Dia�6 de março, recebe os

parabéns a professora
Rosemeire Puccini Vasel, se

cretária municipal de Educação
de Jaraguá do Sul, secretaria que
leva - e eleva - a EducaçãoArtís
tica à rede municipal de ensino:10/2/1994, revista Galeria nOs

19 e 25 e "press-release" da Dia 1 7demarço,JoãoCarlosnifestação que não �e Ci:cu!lS- G'" A,/
..

td. Arte Victor Pecci pintoreescritorttexto aci-creve Q apenas um movimento aterta ·,ulllclpa äe , 1 .

, ,

estético, mas que.sefazpresente Kursancew. ma).
CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 12 de março de 1994
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r:r Banda Flerte
Foi simplesmente demais o

showdabandanaúltimasexta
na Marrakech. O som de óti
ma qualidade da banda, agi
tou e embalou a casa que esta
valotadade gentebonita. Des
taque especial aos dois vocais
da banda, tão perfeitos que as

músicas parecem dublagem.
Mas não são! Parabéns ...

r:r Escuta essa...

Não houve expediente no

Congresso na sexta-feira pas
sadaporfaltade quórum.Fal
taram apenas 527 deputados.
O triste é saber que nós brasi
leiros é que colocamos eles no

poder...
r:r Prosperidade!
De ótima qualidade a pa

lestra de LairRibeiro no salão
principal do Baependi na últi
ma quarta-feira Usando mui
ta psicologia, ele dirige um

curso muito dinâmico, embo
ramuitas vezes extremamen

.

te capitalista. Vamos ver se o
curso causaefeitos de prospe
ridade na região. Um caso já
foi comprovado: os próprios
bolsos dele, que embolsaram

aproximadamentezõ.Oúô dó
lares em três horas de pales-
tra!'

-

r:r Jô Soa�s 11 e Meia
Piadas inteligentes e bem

Na foto, Elaine
Cristine

Witkosky,
gatinha muito
simpática de
nossa cidade,

embelezando ti
coluna desta

semana

Koskark. Até mela noite
você entra e toma uma cerve

ja por conta da casa.

• Nopróximo sábado, dia
19.3 quem agita a noite é a

banda Jackson & Cia. com

covers de altíssima qualidade
e um show no mínimo
"irreverente", será sem dúvi
da uma.ótima opção para o

Agenda próximo final de semana. Até
• Hoje tem show de-pago-

.

-Jál
denaMarrakechcomabanda • No Caesar's Club,

sacadas, entrevistas dinâmi
cas e atraentes, adornadas por
um "quinteto" de jazz, fazem
do Jô Soares 11 e Meia o

melhor programa da televisão
brasileira. Sem dúvida, ainda
é possível adquirir cultura na

televisão. Basta selecionar os

programas ...

Quem não OUviu �d:Rocket Full ofK,.ip/::'� daBanda Spin Doctorsnesteplaneta M ,e, certamenten;' ,

,
' u", ,.ttm ao Vive

enl'lquecidopelas est 'do
o ma,.cante da bate"ia

�asguita""as, a ban:: :ntes, mas be", coloca:"ock dançante" fi 4 um t,.abalho do ti.

, ou seja 'Popoucomaispesado
' Um nei» "'ave Um

tos� de dança,. e O�::"'A:'" e"'.balo SUpe,.gosFM S são Ji"'mv Olse 'Bl malS tocallas pelas, 11 ues e T",o Pr;n
-. ces.

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro é Prestação de Serviços

��!�c�!��erc��:��,
Z�' 1° andar, sala 2 - Fone/Fax: 71-1788
�

Jaraguá do Sul - SC
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quem vai "detonar" a casa no
vamente é a Banda Tubarão.
O show de sexta-feira dia 18/
3, completa no próximo final
de semana, um ótimo "leque"
de opções de lazer. Com cer

teza, é noite pra casa lotada e

muito som madrugada aden
tro. Até lá!

r:r Corrida!
Hoje osmotores vão roncar

em São Bento do Sul. A tradi
cional corrida começa com

baterias à tarde e vai até ama
nhã de tardinha, levando mui
ta gente ao autódromo da ci
dade: A galera de Jaraguá
comparece em peso na cida
de, que desta vez tem repre
sentante na pista. Compare
ça!

r:r Juventus

O"Moleque" conseguiuum
ótimo resultado no aniversá
rio de Joinville, em pleno
"Ernestão". O O x O teve gran
de importância na casa do ad-

. 'versário regional. Acompanhe
a classificação do time na pá
gina de esportes.

r:r. Letreiratura (avi
sos em cartazes)

- "Esqueça o cachorro. Te
nha cuidado, mas com as cri-
anças!"

- "As pessoas inteligentes
. falampor experiência. Aspes
soasmais inteligentes, por ex
periência não falam"!

- "Lindo bercinho de bebê,
antigo de madeira de cerejei
ra, J 10 anos, um único dono".

- Em frente à uma igreja:
"Sermão para domingo:

Como é o inferno?

Embaixo.outramensagem:
Entre evenhaouvirnosso coro
cantar".

Extraído. da revista Seleções
do Reader'sDigest,
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ÁRIES • 211mar. a 20/abr. - Seu

Astral: O ótimo contato que se forma

entre o Sol e Júpner ajuda você a supe
rar com facilidade as tenSOes através de
relaxamento. Dica: O momento é exce

lente para você concentrar com garra a
.

mente em tudo de bom que deseja ver

realizado.
TOURO· 21/abr. a 201mal•• Seu

Astral: Agora é o Sol e Júpner que se

encarregam de dar força aos seus're1a
cionamentos pessoais e facllnam a ex

pansäe de seu circulo social. Dica: VOOê
tende a contar com o apoio de pessoas
influentes e bem colocadas, portanto·
näo tema recorrer a elas.
GêMEOS • 211mal. a 2OIjun. - Seu

Astral: Hoje, seu regente Mercúrio v0l

ta a transnar diretamente e faz com que
você entre numa fase mais acelerada.
Dica: O Sol e Júpner facilitam as ativi

dades práticas e você poderá aproveitar
este sábado para se organizar e fazer

bons negócios.
CÂNCER. 211)un•.a 21/Jul. - Seu
Astral: Marte andóu 'tentando baixar
seu' astral, porém o Sol vem em seu

socorrei, permite que você tire de letra
as tenSOes e possa curtir plenamente a

vida. Dica: Tudo o que represente lIizer
· está em alta e você poderá se dilleltir
muito junto a quem mais ama.
LEÃO • 221)ul. a 22/a90. - Seu

Astral: O Sol se harmoniza com Júpiter,
que estimula seu lado mais otimista e

em sintonia com a faceta mlstica que ii
realidãde tem. Dica: Estes astros cha
mam sua atençao para as questOes
transcedentes e tomam maravilhosos
os momentos de interiorizaçao.
VIRGEM • 23/a90. a 22/set - Seu
Astral: Seus relacionamentos estio
mais facilnados do que nunca, agora
que o Sol se alia a Júpiter, estimulando
seu lado mais comunicativo. Dica: Você
está em condiçOes de dialogar franca
mente çom todos e por isso os mal

entendidos poderão ser dissipados.
BALANÇA • 23/se�. a 22/0ut, -'

Seu Astral: Sua capacidade de realiza

çäo está em alta, portantô aproveite este
dia para colocar tudo em dia, criando

condiçoés para reiniciar a semana num

ritmo mais tranquilo. Dica: Mercúrio per
mite que tudo andava meio travado no

· terreno amoroso deslanche.
ESCORPIÃO • 23/0ut. a 21/nov -

Seu Astral: Júpiter, em seu signo, re

cebe excelentes raios de Sol, que faz
com que você se sinta transbordante de

alegria. Dica: Nossa estrela ajuda você
a superar com maior facilidaçle a tensão
provocada por Marte e permite que você
reencontre o equiilbrio interior.

SAGITMUO • 22/nov. a 21/dez. -

Seu Astral: Hoje, seu regente Júp�er
está em harmonia com o Sol, que 'estí
mula sua religiosidade natural. Dica:

Aproveite para mentalizar a realizaçao
de tudo que deseja de bom no plano
pessoal e coletivo e persista nas ima

gens mentais positivas. ,

CAPRICÓRNIO • 22/dez. a 201
Jan.- Seu Astral: Aproveite este fim-

· de-semana para fazer viagens rápidas,
pois os astros acentuam seu desejo de

viver novas situaçOes. Dica: Aproveite
para romper com a rotina cotidiana, '

mesmo que para isto você tenha que
abrir mio de certas comodidades.
AQUÁRIO. 21/Jan. a 191fev. - Sau

Astral: Mercúrio, em seu signo, reto
mou seu movimento direto, possibili
tando que tudo passe a fluir melhor em
sua vida. Dica: Marte continua provo
cando tensOes, portanto procure
distender-se sempre que posslvel, .para
restaurar suas energias.
PEIXES • 201fev. a 201mar. - Seu

Astral: O So!. em seu signo, capta para
você as afortunadas vibrações de

Júpiter, que lhe promete um perlodo de
. especial proteção. Dica: A sorte está ao

seu lado, por isso seus empreendimentos
seräo parlicularmente bem-sucedidos, as
sim como as suas ·inic.iativas.

�
.. '<. _ Re1UlÚl Hufenüssler e Ewald Boos .
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amll:ra a: omenagem
a EwaldHeinz Boos

Jarag..á do Sul - Atendendo
-

proposição do vereador Geraldo
Werninghaus, a Câmara de Ve:'
readores de Jaraguá do Sul pres
tou justa homenagem a Ewald
Heinz Boos, natural de Berlim e

radicado na cidade desde 1944.
O ato solene aconteceu nas de

pendências da Associação Re
creativaDuas Rodas, na presen
ça de autoridades, convidados e

amigos do homenageado.
Ewald Boos, nascido em 2 de

março de 1914 - recentemente

completou 80 anos de idade - há
50 anos tem se dedicado com

singular carinho às causas co

munitárias e filantrópicas de

Jaraguá do Sul. Boos é filho de
farmacêutico eoficialdaGuarda
Imperial, tendo suamãe sido alu-

na deAlbertEinstein naUniver
sidage deBerlim. O homenagea
do tem um currículo invejável de
trabalho em favor da comunida
de jaraguaensé.

Dedicação
Entre eles, a campanha em

prol da reaberturadaEscola Par
ticular Jaraguá (pós-guerra),
membro da comissão de constru
ção do Hospital São José, da

reconstrução do Hospital
.Jaraguá; apoio à educação atra
vés dos colégios SãoLuis eDivi
na Providência, na Scar, no Clu
be Jaraguaense de Xadrez e na

fundação e construção da Asso
ciação Assistencial Para Idosos
"Lar das Flores", ancionato tido
comomodelo em SantaCatarina
e no Brasil.
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Casos de Polfcla'
UdoLeal

Uma de bêbado valente
ValdoMiroKannel, 58, naturalde Itajai,mora namaMarianoWitkoski,

na VilaRau. Numaplena quinta-feiraàs 31/Orasda tarde, o Va/do resolve
encher a cara e, de cuca transbordante. vira valente. Toma de umafaca e

ameaça seusfamiliares.
Mas, eis quechega aguamiçãodaPid., prendeo valentão Valdoeo leva

para o comissário dep/antão da DPC. Efoi aí que acabou a valentia do
bebum.

Outra de Pau-d' água vel.eilte
O'AdemirWendarff, 32. natural deJaraguá, marceneirodeprofissão.

éoutroquenãolevaasérioolimttedeptnga. Naquinta-feira, dia 10. às 23. 20
horas, chega em casa completamente embriagado e começa apromover
desordens.Mas, osPbds.chegaram, argolaram oAdemire o levarampara
o comissáriodep/antão daDelegacia dePolícia da Comarca deJaraguá
doSul. Atrásdasgrades oAdemirvai ter tempodepensarmelhor, antes de
enchera cuca.
..

.

Cadê os documentos (lo Irlneu?
Namanhãde ontem o lrineu Weil/er, da ruaGaribaldi, Jaraguaztnho,

tomaaCanarinhoda cidadepara casa.Ali, confortavelmentesentado, tira
um breve cochilo e. quando desce do ônibus. dá porfalta de suo carteira

preta, com todos os seusdocumentos e alguns trocados. O ônibus tocapra
frente e o lrineu oesperanovo/ta. Conheciaasdemalspessoasque estavam
com eleequedesceramaté ofina/do trajetodo coletivo. Nãaachanadano
ônibus e depois. visitando umpor um aqueles que desceram depois dele.
também não obtevenenhuma irformaçãosobre sua cartetra. Alguém está

mentindo. Um deles recolheusl"éarteira do Irineu que, com certeza, havia.
caído do seu bolso.

.

'A URVe os trabalhadores
Os dirigentes do Sindicato

dos Trabalhadores nas Indús
trias do Vestuário não vêem
com bons olhos a Medida Pro
visória n-0 4-34194� e' em nota

apresentada a este joinal disse
ram:

"O ministro FHC deu co

nhecimento a nação de mais
uma alteração na Política Eco
nõmica, e que atingemais uma
vez em cheio obolsojá esfarra
pado dos trabalhadores.

Em 16 anos é a 258 vez que
o governo altera a Política Sa
larial.
A Medida Provisória insti

tuiu novas regras para a corre

çãodos salários,masnovamen
te quem sai perdendo somos

nós trabalhadores.
Como nos outros planos,

desde e cruzado eles pegaram
�itovamente o trabalhador para
bode expiatório.

O assalariado é o que paga
mais uma vez a conta pelos
desmandos da elite dominante

que patrocinou e elegeu
Fernando Collor e que dá sus

tentação ao descalabro social
instaladopelo governo que ain-
da está aí.

.

Faltou coragem a-este go
verno para dizer que estão en

terrando todas as perdas salari
ais que todos os'trabalhadores
sofreram ao longo do tempo,
por que não teve coragem de

. fazer a conversão dos preços
pelamédia como querem fazer

.

com o salário.

Esperam "OS dirigentes do

STIVJS, que o Congresso não

aprove a Medida Provisória na

íntegra, acreditando que os tra
balhadores devem se mobilizar
através de suas entidades repre
sentativas,parapressionaremos
parl�ntares a condl"cionarem
a aprovação doPlano FHC,mas
com alterações que garantam a

estabilidade dos preços e o po
der de compra dos salários".

A prática indiscriminada de

políticas econômicasoficiais de
contenção salarial, sob alega
ção de que este seria o caminho

para debelar a inflação, trans
formou o Brasil num país de
baixos e indignos salários.

Não conseguiram, salvo tran
sitória e anestesicamente, ven
cer a inflação.

Foram porém, bem sucedi
dos no arrocho salarial, como se

fossem asmagrasremunerações
dos trabalhadores brasileiros e

não o peso da rolagem da dívida

intema, os encargos doloridos e

gravosos da dívida externa, o
vazamento do "déficit" público,
os juros vorazes e estimulantes
da especulação, as causas reais
da inflação.

Precisamos deum novoBra

sil, aonde haja o cumprimento
da Constituição, e sobretudo a

participação concreta dos tra

balhadores nas instâncias de
decisão, pois só assim, será de
volvido o que nos foi saqueado
por todos os "Planos Ortodoxos
e Heterodoxes",

'

A construção de-uma socie- .

dademais justa e igualitária des
.

pende necessariamente da par
ticipação dos trabalhadores.

10

:-Mênores pàl1lcr�'�vãhi::êfê 'ia:'rrohlbâm·ent6:

Pres(l quadrilha que
toda-

. região
••

agia em

III
./

Cláudio KuUing praticou vários assaltos

'WIZARD

Jaraguá doSul- Forampresos
neste semana, osmembros da qua
drilha que agia em toda a região
praticando roubos em lojas e em

residências. Adeildo Francisco de

Souza, .23, Paulo Gularte

Lengemberg, 20, naturais de Fran
ciscoBeltrão(PR); CláudioKulling,
22, de Massaranduba, residente
na localidade de Schroeder I,
desempregado; e osmenores,R.S.,
IS, morador da rua Campo Alegre
e C.S.S., residente na Estrada
Nova, ambos de Jaraguá. Os me
nores foram encaminhados ao juiz,
e os outros três elementos estào

/

recolhidosna CadeiaPública, com
prisão preventiva.

Segundo o escrivão Josmar

Lara, a quadrilha organizava os

arrombamentos e assaltos, na pra
.'ça Expedicionários, ao lado da an
tiga rodoviária. Lá planejaram o
assalto que realizaram no dia 15 de

dezembro do ano passado, nas loja
Artama, de onde levaram talões de

cheques, 6 seis mil dólares, ferra-
. �"entas� caleu:lad�ras eumarnáqüf"
na fotográfica. Também roubavam

bicicletas, que era a especialidade
do grupo.

RÁPIDO E-EFIciENTE
rnglês - EspaOh'01 -Italiano - Alemão - Francês---

- Solicite já uma aula

demonstrativa gratuita.
-Mais de 20.0 escolas no

Brasil e Exterior.
Rua Epitácio Pessoa, 820

Fone ·72-3407

Violência

Meninas são

assassinadas
em SãoPaulo

São Paulo - Palma Orga, 54,
empresária e assistente social,
está presa sob ii acusação de
mandar estuprar e matar duas
irmãs - Érica, 9, e Mara Eloísa
Santos Quintino, 5. Palma teria
cometido o crime para forçar o
pai das meninas, José Qirino, o
Zeca Preto, a sair de um terreno

que ela comprou na praia de

Juqueí, litoral norte, em São Se
bastião.
A área fica ao lado do restau

rante Mariah e de uma pousada
de propriedade da empresária.
Érica eMara foram violentadas
e estranguladas por três rapazes
e uma garota no dia 30 de janei
ro de 1990 e um deles era primo
das vítimas. Até agora, o crime
era ummistério para a polícia e

foi esclarecido através de uma

denúncia anônima feita esta se- .

mana.

CORREIO DO POVO - Jãraguá dó Sul;-12 de iiiárçö õê I99íf':'

Anuncie aqora
anuncie CP Classificados.

fil72-3363

II
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André Ribeiro na equipe" Tosman

AndréRibeirofechou contratopara correr aF.I.L.

Confira o calendário de provas

IDAS FÓRMUlAINDYUGHTS FÓRMULAINDY FÓRMULA1

SurfelsPndise-AustraIa

Estoril-Portugal

Suzuka-Ja�
.

AdeIaide-�ia

10abril
17abn1
1maio
1Imaio
lmaio
&junho
12junho
2Sjunho
3julho
10julho
17julho
31julho
14"
21"
28..
4setembro
11S111min
18S111mbro
ISlllmbro
'outubro
8novembro
13novembro

Phoenix-Arizooa
LongBeach-CalfÓl11ia

Phoenix-Aßzooa
LongBeach-CalfÓl11ia Aida-_

ImoIa-SanMarioo
MontIcarIo-MnI;o

a-Iona-EspIlha

MontmI-Qmadá
,

&00 IncflUipolis
r.IwUIt-'NsmiI
DeIroit-Mchigan
PortIand-Oregon

ClevMld-OIio
ToranfD-Cara:lá

Michigll-BrookIil
MidOhio-Ohio
NewHampshiIt-lruIoo

MagnyCours-FraJlYll
Silverstone-k1glaterra

HockInheim-AIenmha
Budapestl-HlJlQria

'

SpaFr.IICOIChamps-Bélgica

MidOhio-Ohio
NewHampshiIt-lruIoo

Vnouver-QmIá
Monza-Hália

lagunaSeca-CaIWánia

Tênis de mesa

o brasileiroAndré Ribeiro correrá
este ano na Fórmula Indy Lights
pela equipe Tasman Motorsport,
um das mais completas da catego
ria. A F.I.L. equivale a Fórmula
3000 européia.

Preferido
André que já correu na Fórmula

Opel e naFórmula 3, foi escolhido
entre seis pilotos que testaram o

carro da equipe de Steve Horne. A
TasmanMotorsport foi campeã na
temporada passada, vencendo 10

. das 12 provas disputadas, e con
quistando II pole-positions com

o americano BrianHerta, campeão
da temporada.
AFórmula IndyLights é a prelimi
nar da Fórmula Indy e já revelou

grandes nomes do automobilismo
como o americano Paul Tracy. Os
carros desta categoria são. todos

iguais, com chassi Lola e motor

Buick.de seis cilindros, com inje
ção eletrônica, alcançando uma

potência de 425 cavalos.

de excelentes desempenhos da repre

sentaçãojaraguaense nas próximascom
petições.

Os "OVOS
Mirian Fumie Takano, 19, campeã

brasileira, paranaense e do US Open
(abertosdosEUA); SuelyKiyomiOtake
Soares, 31, campeã paulista.
catarinense, brasileira, nlundialuniver�

Mar/boro com força máxima
brasileiros e a tradição da
Marlboro World Championship
Team, emapoiá-los, levaramacri
ação do Marlboro Brazilian
Team, que certamente será su

cesso absoluto nas pistas de todo
o mundo.

O primeiro piloto brasileiro a

conquistar um título mundial com
estamarca, foi EmersonFittipaldi,
em 1974, à bordo da Mcl.aren -

M23.

Equipe de Jaraguá reforçada

Da esquerda para a direita: André Ribeiro, Christian
Fittipaldi, Emerson Fittipaldl, Raul Boesel e Rubens

Barricheüo, que integram o Marêboro Brazlllan Team.

Os brasileiros, Emerson

Fittipaldi, Raul Boesel (Fórmula
Indy) Rubens Barrichello,
Christian Fittipaldi (Fórmula 1).e
André Ribeiro (Fórmula Indy
Lights) estão integrados à equipe
daMarlboroBrazilianTeam,que
foi lançada pela Philip Morris
brasileira. O lançamentodo "Dream
Team" acontece justamente quan
do aMarlboro comemora 20 anos.

Com o sucesso dos pilotos

Jaraguá doSul-A FundaçãoMu-
nicipal deEsportes reforçou considera
velmente sua equipe de tênis de mesa

que participará, a partir de agosto, de
competições oficiais e, ainda, dos Jo- _

80SAbertos de Santa Catarina nas mo

dalidadesmasculinoefeminino. Todos
os contratados têm currículos de alto
nível e, segundo o presidente da FME,

_E,,,ipejd estd treinandopara Sß_r a melhor do Estado J_ean Cario Leutprecht, são a garantia
. ���Rf;lp DQ pOVO :Jaráguá "0 Sul, 12 4� m�rç� �� 1?94

'

-�", -t.i L. �J ,�,,;�. ,l· .. ,
.

""" .. _<... ". - r _� lJl.J.

sitário com passagem pela seleção bra
sileira; Washington Luis Spolidori, 29,
bi-campeão Sulamericano de Clubes,
de Seleções, 3° lugar no mundial uni
versitário da Bulgária; Fábio Manoel

Lopes;32, campeãobrasileiro,paulista,
seleção brasiÍeira de 89 naAlemanha e

Edgar Tomboly 26, campeão paulista,
dos jogos abertos de SãoPaulo (quatro
vezes) e campeão Sulamericano .
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E - D ,GP Q:;' SC-·
10 Marcílio Dias 10 6 5 O 1 9 3 7

20 Criciúma 9 ;1P. 3 1 2 7 5 2

30 Joacaba 8 6 4 O 2 9 -

7 2

40 Figueirense 8 6 3 I 2 10 9 I

5.0 Atlético 7 6 3 1 2 R 6 2
60 Juventus 7 6 2 3 I " 3 2
70 Joinville 7 (5 2 3 1 6 5 1

80 Blumenau 6 6 2 2 2 6 8 -2

90 Tubarão 5 6 2 1 3 9 7 2

100 Chapecoense 5 6 2 3 7 7 O

110 Concórdia 5 6 2 1 3 7 9 -2

120 Araranguá 4 6 1 2 3 6 8 -2

130 Caçadorense 4 6 1 2 3 2 6 -4

140 Internacional 2 6 O 2 4 3 12 -9

Os erítéríos de desempate são: 1°) número de vitória,
2°) saldo de gols, 3°) gols a favor e 4°) confronto direto

Os gandulas do Joinville entram em campo uniformizados, demons
trando a organização do clubenãosó com ofuteboldentro do campo.
Bem que os outrospoderiam seguir o exemplo.

Artigos
Esportí1J�:, I;". . A'

Jogos de camisas pa�� ., �fnodalidades,
diversas cores emodelos, éàjeões, bolas, tênis,

chUteiras, luvasecaneleiras.
Camisas oficiais da Seleção Brasileira

e de diversos Clubes.

Direto da fábrica

(0473) 72-2295

Empate no "Emestão"foi resultado considerado bom

que sofreu no jogo contra o Tuba,�
rão, ç. garante que está totalmenie
emforma.

o jogo de amanhã'à tarde, no João

Marcatto, contra o Atlético de

Ibirama,quevemde vitóriaemcima
do Internacional, o técnico terá a

volta do atacante Silvinho, que
cumpriu suspensão.

O destaque do Juventus, na

partida centra o

-

Joinville, . foi o

goleiroj.eonetti, quefez importan
tes defesas, fechando o gol. Ele se

recuperou de uma pancada feilte

HOle
ConcórdiaxBlumenau (TV)

Amanhã

Chapecoense x Internacional
Juven�us xAtlético

.

. MarcílioDrx.Joaçaba
Tubarão x Joinville

.Figueirense x Caçadorense
CriciúmaxAraranguá

Leonetti gàrante empate no "Ernestão"

Próximo adversário é
o .Atléüco .deIbirama

.

.

'.
.

Jaraguá doSul-Embora oe!!l
pate com o Joinville tenha levado o
Juventus da quarta para a sexta

colocação na tabela de classifica

ção, o treinador Abel de Souza

gostou do comportamento da equi
pe no "Ernestão". Segundo Abel,
o esquema tático - retranca com

contra-ataques - funcionoú, com
0S jogadores cumprindo à risca ó

que havia sido determinado. Para

Figueirense 2 x 1 Tubarão

Internacional 1 x 2 Atlético

Joinville Ox O Juventus

MarcílioD. 2 x 3 Concórdia

Blumenau 1 x O Caçadorense
.

Chapeçoense O x 1 Criciúma

Joaçaba 1 x O Araranguá

Joinville O

Juventus O

JoúrvilJe -. Michel; KeIl (Daniel),
Benson, Everaldo e Luiz Antônio;
Everaldo, Veiga, Emerson (Tita) e

Áureo; Jair e Lessa - técnico: Basílio.
Juventus � Leonetti; Antunes

(Júnior), Nei, Alcir e Lin; Amauri, " .

Agnello, Carlos Alberto, Ricardo;
Alaor e Índio (Josué) - técnico: Abel
deSouza
Cartilo Amarelo: Leonetti, Agnello
e Alcir (Juventus) - Emerson

(Joinville)
Rendá: CR$ 1.937:000,00
.Público: 1.019
Local: estádio Ernesto Schlemnp
Sobrinho

9TEMPORA"� ·!>EOFERTAS�
I :� in i i a�!I] � •

ENTREGAMOS NAS PRAIAS

CORREIO DO ,POVO - Jaraguá do Sul, 12 de março de 199.
"
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